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บทที่ 2 ยุทธศำสตร์ แนวนโยบำย และแผนงำนที่สำคัญที่เกี่ยวข้อกับกรมอุตุนิยมวิทยำ
• ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยำ
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บทนำ
จากนโยบายรัฐบาลที่มุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาของหน่วยงานภาครัฐให้ มีแนวทางที่
ชัดเจนและมีพัฒนาอย่างยั่งยืน กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ
เฝ้าระวังสภาวะอากาศ และแผ่นดินไหวของประเทศ ซึ่งต้องดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงมีความ
ประสงค์ที่จะจัดทาแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา (พ.ศ.2561-2580) และได้จัดตั้งคณะกรรมการ
จัดทารายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.2560 โดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป เพื่ อ จั ด ท าแผนยุ ท ธศาสตร์ ที่ ใ ช้ ใ น
การขับเคลื่อนการดาเนินงานในระยะยาว กาหนดทิศทางและยุทธศาสตร์การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้มีความชัดเจน สามารถให้องค์กรดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล กาหนดรูปแบบ
ของการปฏิ บั ติ งานที่ช่ว ยให้ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาสามารถพัฒ นาตนเองได้ อ ย่า งเหมาะสมกั บสภาพการณ์ ที่
เปลี่ยนแปลงไป กาหนดทิศทาง หรือแนวทางการปฏิบัติตามพันธกิจและภารกิจ (Mission) ให้สัมฤทธิ์ผลตาม
วิสัยทัศน์ (Vision) และเป้าประสงค์ขององค์กร (Corporate Goal) กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ วางแผนเพื่อ
นาองค์กรไปสู่ภาพลักษณ์ใหม่ ก้าวสู่วิสัยทัศน์ที่ต้องการในอนาคต ขับเคลื่อนองค์กรในภาพรวม สามารถให้
องค์กรดาเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสัมฤทธิ์ผลตามเป้าประสงค์ มีแผนดาเนินงานตามภารกิจหลัก
ในช่วง 20 ปีข้างหน้า และสอดคล้องตามนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและ
สังคม และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มอบหมายให้สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน ก.พ.ร.
เป็นที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการจัดทา ดังนี้
• เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) ที่มีความสอดคล้องกับ
- แผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
- แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
- ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
- นโยบาย Thailand 4.0
- แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- ยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
- แผนยุทธศาสตร์การดาเนินการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
- แผนยุทธศาสตร์การดาเนินการองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
- ตลอดจนทิศทางการพัฒนาประเทศในอนาคต
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โดยคานึงถึงทิศทางหรือแนวโน้มด้านการพัฒนาขององค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องในทุกๆ ด้านมา
ประยุกต์ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อการยกระดับความสามารถขององค์กรใน
การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วและเหมาะสม
• เพื่อสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อบทบาทความสาคัญและหน้าที่
ความรับผิดชอบที่ถูกต้อง อันเป็นการลดความสับสนในข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา
• สร้างความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่ นในกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีแนวทางในการพัฒนาองค์กรและ
แผนการดาเนินงานที่ตอบสนองต่อสังคมอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
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บทที่ 1
สภาพแวดลอมการพัฒนาและความทาทาย
ที่ประเทศไทยตองเผชิญ
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บทที่ 1
สภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญ
1. สภาพแวดล้อมการพัฒนาและความท้าทายที่ประเทศไทยต้องเผชิญในระยะ 20 ปี
ในอนาคตอีก 20 ปีข้างหน้า บริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีพลวัตรสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตการพัฒนา
ประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิ ทยาจึงจาเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ” บริบทต่างๆ เหล่านี้
อย่ างลึ กซึ้ง ทั้งโอกาสที่จ ะเกิดขึ้น และความเสี่ ยง ความท้าทายที่ต้องบริห ารจัดการอย่างชาญฉลาดและ
ทันเหตุการณ์ เพื่อที่จะกาหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เกิดขึ้น และเชิงรับในการบริหาร
อุ ปสรรค และความเสี่ ยงบนพื้ นฐานของความเข้ าใจถึ ง “จุ ดแข็ ง” และ “จุ ดอ่ อน” ของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา
อย่างรอบด้าน ภายใต้ภาพอนาคตของกรมอุตุนิยมวิทยาที่กาหนดเป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อที่จะ
พัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่สามารถรองรับการพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว
ให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2580
สถานการณ์ และแนวโน้ มในอนาคตมีหลากหลายมิติ และมีความซั บซ้ อนเกี่ ยวพันซึ่งกันและกั น เป็ น
อย่ างมาก ค าถามที่ ส าคั ญค าถามหนึ่ ง คื อบริ บทที่ จะเกิ ดขึ้ น ในอนาคตนั้ นจะส่ งผลกระทบต่ อประเทศไทย
และกรมอุตุนิ ยมวิ ทยาอย่ างไร กรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการบริห ารจัดการอย่างไรจึงจะเกิดประโยชน์สูงสุด
และลดความเสี่ ย งหรื อผลกระทบต่างๆ ที่จะเกิดกับประเทศไทยให้ ต่าสุ ดได้อย่างไร ส าหรับแนวโน้มการ
เปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่สาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่างมาก และเป็นแนวโน้ม
ที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้น มีดังนี้
แนวโน้มบริบทโลกที่สาคัญที่เกี่ยวข้องและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น
อาจจาแนกเป็น 5 ด้าน คือ 1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์
ในระดับนานาชาติ 2) ความมั่นคงของประเทศ 3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม 4) การพัฒนาอย่าง
ก้าวกระโดดด้านเทคโนโลยี และ 5) ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมโลก
แนวโน้ ม บริ บ ททั้ ง 5 ด้ า นดั ง กล่ า วจะส่ ง ผลอย่ า งมากต่ อ รู ป แบบและเวที ก ารแข่ ง ขั น ทางธุ ร กิ จ
(Business Model and Competition Platform) ระบบและปฏิ สั ม พั น ธ์ เ ชิ ง สั ง คม (Social System and
Interaction) คุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่ นคงของมนุษ ย์ ซึ่ ง จะเป็ น ทั้ ง โอกาสและความท้ าทาย โดยเฉพาะ
กรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องพัฒนาองค์กรให้สามารถรองรับ การดาเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลไทย
ในการที่จะพัฒนาประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ในระยะยาว
รายละเอียดของแนวโน้มบริบทโลกที่สาคัญ มีดังนี้

1-1

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
นั้นมีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก ดังรายละเอียด
ดังนี้
(1) องค์การระหว่างประเทศและบรรษัทข้ามชาติ จะยังมีบทบาทและความสาคัญในการกาหนด
ระเบียบ กติกา และทิศทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศรวมทั้งมาตรฐานสากลในด้านต่างๆ มากขึ้น โดยที่
สหประชาชาติเป็นองค์การระหว่างประเทศ ให้ความสาคัญในการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง และความ
ปลอดภัยของประชากรในโลก นอกจากนี้แล้วยังมี องค์การระหว่างประเทศอื่นๆ ที่มีบทบาทสาคัญในการ
กาหนดกติการะหว่างประเทศที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารราชการของประเทศอื่ นๆ ให้ต้องปฏิบัติตาม อาทิ
การกาหนดกฎการบินปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) องค์กรที่เฝ้าระวังด้าน
สิ่งแวดล้อม และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก เป็นต้น จึงนับ ว่าเป็นความจาเป็นที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็น
สมาชิกของประชาคมโลกจะต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตาม
ระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หรือข้อกาหนดที่จะต้องมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่อง
ในอนาคต
(2) การรวมกลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศในระดับนานาชาติ และในระดับภูมิภาค จะเป็นการ
สร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนร่วมกัน การรวมตัวกันมากขึ้น ใน
ระดับนานาชาติ และระดับภูมิภาคโดยเฉพาะการรวมตัวผ่านกลไกประชาคมอาเซียน ประชาคมอาเซียนจะมี
ความเชื่อมโยงและรวมตัวกันในหลากหลายมิติมากขึ้น จะมีความร่วมมือทางด้านการเมือง เศรษฐกิจ สังคม
และการศึกษา และการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน อันจะนาไปสู่
การเสริมสร้างพัฒนาการทางการเมือง เศรษฐกิจ และคุณภาพชีวิตของประชาชนของประเทศสมาชิก รวมทั้งมี
ลักษณะเป็นภูมิภาคไร้พรมแดนมากขึ้นจากการเชื่อมโยงผ่านเส้นทางคมนาคม และข้อตกลงการขนส่งข้ามแดน
การอานวยความสะดวกทางการค้า และความเชื่อมโยงของผู้คนในภูมิภาค มีการจัดตั้งศูนย์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับงานอุตุนิยมวิทยา มีความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน
2) ความมั่นคงของประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงของประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ขึ้นกับ
ประเด็นที่ท้าทายและส่งผลกระทบ ความเสี่ยงปัญหาความมั่นคงในระยะ 20 ปีข้างหน้า จะเกิดจากประเด็น
ปัญหาหลักที่เกี่ยวข้องกับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในหลายประการ ภารกิจและบทบาทหน้าที่ ของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงโดยตรง คือ การทาหน้าที่ในการส่งเสริมภารกิจทางทหารที่มี
ภารกิจหลักเกี่ยวกับความมั่นคง เช่น การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เพื่อกาหนดเวลาที่เหมาะสมใน
การฝึกซ้อมทางทหารหรือการกาหนดยุทธวิธี เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงอื่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะ
กระทบคุ ณ ภาพชี วิ ต และความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ เป็ น ความเสี่ ย งจากการเปลี่ ย นแปลงผั น ผวนของ
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สภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่ จะมีระดับความรุนแรงมากขึ้นอันจะก่อให้ เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
ความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านอาหารและแหล่ งน้า อันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่รุนแรง รวมทั้งความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานอันเนื่องมาจาก
ข้อจากัดของปริมาณพลังงานเทียบกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลก ส่งผลให้มี การแสวงหาพลังงาน
ใหม่ๆ โดยเฉพาะพลั งงานทางเลื อกต่างๆ เช่น พลั งงานลม พลั งงานแสงอาทิตย์ ซึ่งจะนาไปสู่ การพัฒนา
เทคโนโลยี การวิจัย และการพัฒนาพลังงานทางเลือกและรูปแบบการเก็บกักพลั งงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
นอกจากนี้งานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะช่วยส่งเสริมต่อ การพัฒนาการคมนาคมการขนส่งด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็น
การเสริมความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจโดยตรงของประเทศ นอกจากนี้ยังมี ความเสี่ยงต่อความมั่นคงจาก
ปัญหาอื่นๆ เช่น ปัญหาโรคระบาดที่ อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศเอื้ออานวยให้เกิดการระบาดของโรคได้ อันจะทาให้มีแผนงานที่รองรับในภัยพิบัติ
ดังกล่าวได้อย่างเหมาะสม
3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส่วนสาคัญที่จะช่วยลดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ในอนาคตมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุ การระเบิดของภูเขาไฟ
เป็นภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ
โดยส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้ คนในสังคมทั้งในระยะสั้ น และระยะยาว ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม
รัฐและประชาชนต้องใช้ ทรัพยากรจานวนมากเพื่อช่ วยเหลือ และบูรณะฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจาก
ภัยธรรมชาติ
จากข้อมูลของ UNISDR ประเทศไทยในช่วงระหว่างปี 2005-2014 เกิดความเสียหายจากภัยพิบัติ
ธรรมชาติ คิ ด เป็ น มู ล ค่ า 4.2 พั น ล้ า นเหรี ย ญสหรั ฐ ฯ และข้ อ มู ล ของ WHO อั ต ราเฉลี่ ย ของการเสี ย ชี วิ ต
อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ 0.3 คนต่อประชากร 100,000 คน ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก ซึ่งมีอัตราเฉลี่ย 0.2 คน
ต่อประชากร 100,000 คน
ตั วอย่ างภั ยพิ บั ติ ทางธรรมชาติ ที่ ส่ งผลกระทบต่ อเศรษฐกิ จและสั งคมไทย ได้ แก่ มหาอุ ทกภั ยในปี
พ.ศ. 2554 เป็นมหาอุทกภัยที่รุนแรง เริ่มตั้งแต่ปลายเดือนกรกฎาคม และสิ้นสุดเมื่อวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2555
ธนาคารโลกประเมินมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท อุทกภัยดังกล่าวทาให้พื้นดินกว่า 150 ล้านไร่
ได้รับผลกระทบ เป็นทั้งพื้นที่เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมใน 65 จังหวัด 684 อาเภอ ประชาชนได้รับความ
เดือดร้อน 4,086,138 ครัวเรือน หรือ 13,595,192 คน บ้านเรือนเสียหายทั้งหลัง 2,329 หลัง บ้านเรื อน
เสียหายบางส่วน 96,833 หลัง พื้นที่การเกษตรคาดว่าจะได้รับความเสียหาย 11.20 ล้านไร่ ถนน 13,961 สาย
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ท่อระบายน้า 777 แห่ง ฝาย 982 แห่ง ทานบ 142 แห่ง สะพาน/คอสะพาน 724 แห่ง บ่อปลา/บ่อกุ้ง/หอย
231,919 ไร่ การปศุสัตว์จานวน 13.41 ล้านตัว มีผู้เสียชีวิต 813 ราย (44 จังหวัด) สูญหาย 3 ราย
นอกจากนี้แล้วในระยะอีก 20 ปีข้างหน้ากรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเป็นส่วนส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทยสาหรับภาคการผลิตให้พัฒนาขึ้น เพื่อให้ประเทศไทยพ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง
ให้เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เช่น การส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศให้แก่ภาคการเกษตรซึ่งเป็นฐานการ
ทามาหากิน ของประชาชนกลุ่ มใหญ่ข องประเทศที่ มีผ ลิ ตภาพการผลิ ต ต่า มีการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ ม
ประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การแพร่พันธุ์ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช และ
ส่งเสริมให้มีระบบการบริหารจัดการน้าที่ดีเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตร ลดความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้าน
อาหารทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง และ
ภาคพลังงาน เป็นต้น
ภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับสาหรับประเทศไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิทยามี
บทบาทที่สาคัญยิ่งในอนาคต เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ และการสนับสนุนการคมนาคมทั้งทางบก เรือ และอากาศ
4) สถานการณ์และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
สถานการณ์และแนวโน้ มเทคโนโลยีในระดับโลก การพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด และส่งผลให้เกิดการพลิกโฉมของเศรษฐกิจและสังคมขนานใหญ่
เทคโนโลยีที่จะทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในโลกมาจากฐานเทคโนโลยีสาคัญ 3 กลุ่ม คือ ฐานชีวภาพ
ฐานดิจิ ทัล และฐานฟิสิ กส์ โลกในอนาคตจึงเป็นโลกของนวัต กรรมที่ผ สมผสานเทคโนโลยี ทั้งสามกลุ่ ม นี้
ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ “เทคโนโลยีเปลี่ยนโลก” (Disruptive Technology) เช่น IoT (Internet of Things)
ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่พัฒนาต่อยอดจากเทคโนโลยีปัจจุบันที่ยังมีข้อจากัดอยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการใช้งาน
มากยิ่งขึ้น รวมถึงการค้นพบแนวทาง หรือเทคโนโลยีใหม่ที่สามารถตอบสนองหรือแก้ไขปัญหาของการดาเนิน
กิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือการดารงชีวิตของมนุษย์ ที่ต้องเอาเทคโนโลยีมาช่วยทางานให้สะดวกขึ้น ปลอดภัย
เพิ่มผลผลิต ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ ช่วยทางานที่มีอันตรายและเสี่ยงภัย ในขณะเดียวกัน ก็ส่งผลให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมทั้งในระดับโครงสร้าง และระดับปัจเจกบุคคล
เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทสาคัญในปัจจุบันและในอนาคตนั้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและ
คอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และวิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูล
อัตโนมัติระหว่างคอมพิวเตอร์ ควอนตัมคอมพิวเตอร์ที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบันถึง 100 ล้านเท่า
ซึ่งสามารถนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้งานได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถแตกแขนงให้กลายเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกได้อย่างมหาศาล
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การกระจายข้อมูลในอนาคตไปยังคนจานวนมาก จะทาได้ง่ายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และแนวโน้มใน
การพั ฒ นาด้ า นเทคโนโลยี ค อมพิ ว เตอร์ Cloud Computing และ Big Data ที่ มี ค วามสามารถในการ
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้ง่ายและมีความรวดเร็ว แม่นยา และเสมือนการวิเคราะห์โดย
สมองมนุษย์มากยิ่งขึ้น จะส่งผลให้ในอนาคตระบบการกระจายและตรวจสอบข้อมูลจะทรงพลังมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น อย่ า งเท่ า ทวี คู ณ ประชาชนทั่ ว ไปสามารถเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล จ านวนมหาศาลผ่ า นทางระบบเครื อ ข่ า ย
อินเทอร์เน็ตบนฐานของบริการที่มีการแบ่งปันการใช้ทรัพยากร (Shared Services) ที่ทาให้ต้นทุนลดลงเป็น
อย่างมาก นอกจากนี้โปรแกรมสนับสนุนการทางานที่ซับซ้อนหลายอย่างจะถูกพัฒนาขึ้น ทาให้ผู้ใช้งานมีข้อมูล
เพียงพอและสามารถใช้วิเคราะห์เพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้อย่างแม่นยาและสะดวกรวดเร็ว ทาให้มนุษย์
สามารถใช้เวลาไปในการสร้างมูลค่าเพิ่มด้านอื่นๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ในขณะเดียวกันในด้านลบ
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านการสื่อสาร มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของมนุษย์
ให้มีความเป็นปัจเจกสูง และการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย อาจทาให้เกิดพฤติกรรมตามกระแส โดยขาดการพิจารณา
รอบด้าน ทาให้เกิดการก่อพฤติกรรมที่เป็นภัยต่อสังคม หรือการสร้างค่านิยมที่ไม่ดีให้กับสังคมได้
เทคโนโลยีสารสนเทศและศักยภาพอันทรงพลังของการพัฒนากระบวนการจัดเก็บ ประมวลผล และ
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Storage and Data Analytics) ที่มีมากขึ้นจะทาให้มีการบันทึกเป็นข้อมูลจานวน
มากทั้งระดับองค์กรและระดับบุคคล จะสามารถนามาใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์และประมวลผลได้อย่าง
รวดเร็วและแม่นยา และยังสามารถใช้ในการดาเนินการทาธุรกรรมต่างๆ ด้วยต้นทุนที่ ลดลง และสะดวกมาก
ยิ่งขึ้น ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทาให้การประมวลผลข้อมูลที่มีประสิทธิภาพและแม่นยา อาจนาไปสู่
รูปแบบในการสามารถหาประโยชน์จากข้อมูลในรูปแบบใหม่ๆ เช่น การเกิดธุรกิจใหม่ๆ ที่ใช้เทคโนโลยีด้าน
ข้อมูลได้
5) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมโลกนั้น จากวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ได้ช่วยทาให้
ทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (convergence) โดยมีเป้าหมายการ
พั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น เป้ า ประสงค์ แ ละตั ว ชี้ วั ด ที่ ก าหนดไว้อ ย่ า งเป็ น ระบบในการติ ด ตามความก้ า วหน้า ในการ
ดาเนินงาน รวมทั้งมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้ างพลังร่วม (synergy) ระหว่าง
ประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม
ธรรมาภิบาล และสถาบัน รวมทั้งหุ้นส่วนการพัฒนาและการเงิน นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและ
ระหว่างประเทศ
ความตกลงปารีส (Paris Agreement) ภายใต้กรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on Climate Change ; UNFCCC) ยังคงเป็น
พันธกรณีที่ประเทศต่างๆ ต้องดาเนินการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน ทั้งการผลิตไฟฟ้า
การขนส่ง อุตสาหกรรม และบริการ อันเป็นการสนับสนุนเป้าหมายสาคัญของความตกลงปารีส คือควบคุมการ
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เพิ่มอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกให้ต่ากว่า 2 องศาเซลเซียส และมุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีสาหรับการลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกให้มีราคาถูก และสามารถใช้ได้แพร่หลายมากขึ้น อาทิ การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนเซลล์
แสงอาทิตย์และพลังงานลม
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรง ผันผวน มีขนาดและขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกปริ มาณมากสร้าง
ความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจน
ระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า คลื่นความร้อน และโรคระบาด
ร้ายแรงจะคร่าชีวิตประชาชนจานวนมาก ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้าเพราะ
อุณหภูมิเพิ่มขึ้น และธารน้ าแข็งบริ เวณขั้ว โลกละลาย ทาให้ ห ลายพื้นที่ในโลกกาลั งสู ญเสี ยแผ่นดิน มีการ
คาดการณ์ว่าประชากรโลกกว่าร้ อยละ 70 อาศัยอยู่บนพื้นที่ราบลุ่ มชายฝั่ งทะเลจะได้รับผลกระทบจาก
ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ เพราะต้อง
สูญเสียทรัพยากรอันมีค่าส่งผลให้ประเทศมีความเปราะบาง (vulnerability) และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis)
ได้ง่ายขึ้น
ระบบนิเวศน์ต่างๆ ของโลกเสื่อมโทรมลงและสู ญเสียความสามารถในการรองรับการดารงชีวิตของ
มนุษย์ ซึ่งประกอบด้วยหน้าที่ 4 ประการ คือ (1) การเป็นแหล่งผลิตอาหาร ยา และน้า ทั้งนี้มีการคาดการณ์ว่า
ในอีก 30 ปีข้างหน้าจะเกิดการขาดแคลนน้าอย่างรุนแรงต่อประชากรจานวนสองในสามส่วนของประชากรโลก
(2) การควบคุมและสร้างสมดุลของระบบต่างๆ ในโลก อาทิ ระบบภูมิอากาศ ระบบป้องกันน้าท่วม การทาให้
น้าสะอาด และระบบควบคุมโรค เป็นต้น ทั้งนี้ สภาวะของภูมิอากาศที่แปรปรวน รวมทั้งปรากฏการณ์เอลนิโญ่
และลานิญ่า เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (3) การเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพืชและสัตว์ชนิด
ต่างๆ โดยเฉพาะชนิดพันธุ์ทใี่ กล้สูญพันธุ์จานวนมาก (4) การเป็นแหล่งวัฒนธรรมและการเรียนรู้
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2. แนวโน้มสาคัญของความจาเป็นในการพัฒนาระบบงานอุตุนิยมวิทยา
บทบาท ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตนั้นจะมีความท้าทายที่จะต้องเผชิญทั้งในระดับโลก
และระดับประเทศ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพัฒนาตัวเองเพื่อรองรับความท้าทายต่างๆ เหล่านี้ที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคตให้ได้เป็นอย่างดี ความท้าทายเหล่านี้เป็นสิ่งที่ประชาชนผู้ใช้บริการตลอดจนผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาค
ส่วนมีความคาดหวังให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติงานรองรับสิ่งท้าทายเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีในอนาคต
2.1 ความท้าทายในระดับโลก
1) การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs)
SDGs คื อ เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (Sustainable Development Goals) ซึ่ ง เป็ น กรอบทิ ศ
ทางการพัฒนาของโลกภายหลังปี ค.ศ. 2015 (พ.ศ. 2558) ที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN)
กาหนดต่อเนื่องจาก MDGs หรือเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (Millennium Development Goals) ที่
สิ้นสุดลงเมื่อเดือนสิงหาคม 2558 โดยกาหนดเป้าหมายไว้ 17 เป้าหมาย ดังนี้
เป้าหมายที่ 1 ขจัดความยากจน
เป้าหมายที่ 2 ขจัดความหิวโหย เกษตรยั่งยืน
เป้าหมายที่ 3 สุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
เป้าหมายที่ 4 การศึกษาเท่าเทียมและทั่วถึง
เป้าหมายที่ 5 ความเท่าเทียมทางเพศ
เป้าหมายที่ 6 การจัดการน้าและสุขาภิบาล
เป้าหมายที่ 7 การเข้าถึงพลังงานที่ทันสมัย
เป้าหมายที่ 8 การเติบโตเศรษฐกิจที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 9 พัฒนาอุตสาหกรรม นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
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เป้าหมายที่ 10 ลดความเหลื่อมล้า
เป้าหมายที่ 11 เมืองปลอดภัย
เป้าหมายที่ 12 การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน
เป้าหมายที่ 13 ต่อสู่กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
เป้าหมายที่ 15 การจัดการระบบนิเวศทางบก
เป้าหมายที่ 16 สังคมเป็นสุข
เป้าหมายที่ 17 สร้างความเข้มแข็งในระดับสากล
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ปัจจัยความสาเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนมี 5 องค์ประกอบ คือ
1) ประชาชน
: ขจัดปัญหาความยากจนและความหิวโหย ลดความเหลื่อมล้าในสังคม
2) ความมั่งคั่ง
: ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีสอดคล้องกับธรรมชาติ
3) โลก
: ปกป้องดูแลโลก ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพภูมิอากาศเพื่อคนรุ่นหลัง
4) สันติภาพ
: การอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
5) หุ้นส่วนความร่วมมือ : ร่วมมือและดาเนินการตามวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับโลก

ประเทศไทยมีการดาเนินงานที่สอดรับกับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนมาโดยตลอด ในขณะนี้เป้าหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs เป็นประเด็นสาคัญที่ถูกหยิบยกนามาใช้ในการวางทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) เพื่อให้ทุกภาคร่วมสร้างสังคมที่เป็น สุข ลดความเหลื่อมล้า
ทางสั งคมขจั ดปั ญหาความยากจน ส่ งเสริมการเป็นเศรษฐกิจสี เขียว มีการผลิ ตและบริโ ภคที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมโดยมีภาคส่วนต่างๆ ให้ความสนใจและนาแนวทางไปดาเนินงานมากขึ้น
ประเด็นที่ท้าทายที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวเนื่องนั้นจะเป็นไปทั้ง 17 เป้าหมาย โดยเป็นความเกี่ยวเนื่อง
ไม่โดยตรงก็โดยอ้อม อีกทั้งปัจจัยความสาเร็จทั้ง 5 องค์ประกอบนั้นก็จะต้องมีภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
เป็นส่วนที่หนุนเสริมเพื่อให้เกิดความสาเร็จในการพัฒนาที่ยั่งยืนขึ้น
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2) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาระดับโลก
สถานการณ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของโลกที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในทุกภูมิภาคของโลก อาทิ อุณหภูมิเฉลี่ยที่มีแนวโน้มเพิ่ม
สูงขึ้น ปริมาณน้าฝนเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นในฤดูน้าหลากและน้อยลงในฤดูน้าแล้ง จานวนวันที่อากาศร้อนเพิ่มมากขึ้น
และจานวนวันที่อากาศเย็นลดลง โดยส่งผลให้เกิดภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ภัยแล้ง และวาตภัย ที่รุนแรงและ
บ่อยครั้งขึ้น รวมถึงผลกระทบจากวิกฤตน้าทะเลขึ้นสูง ซึ่งกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในหลายสาขา
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ชนิดพันธุ์พืช ชนิดพันธุ์สัตว์ การย้ายถิ่นฐานของประชากรและการ
แพร่กระจายของโรค โดยประเทศไทยซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นประเทศหนึ่งที่ได้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จากรายงานของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Intergovernmental Panel on Climate Change ; IPCC) ได้ระบุให้ภูมิภาค
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีความเปราะบางสูงต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
สาหรับประเทศไทยได้รับการจัดลาดับจากองค์กร German watch ให้เป็นหนึ่งในสิบประเทศที่มีความเสี่ยงสูง
ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาว ในขณะเดียวกัน ในฐานะที่ประเทศไทยเป็นประเทศกาลัง
พัฒนาที่พึ่งพาการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล และมีการเติบโตของพื้นที่เมืองอย่างต่อเนื่องจึงมีการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2517 ประเทศไทยปล่อยก๊าซเรือนกระจก (ไม่รวมภาคการใช้ที่ดิน
และป่ า ไม้ ) คิ ด เป็ น 207.65 ล้ า นตั น คาร์ บ อนไดออกไซด์ เ ที ย บเท่ า และเพิ่ ม เป็ น 305.52 ล้ า นตั น
คาร์บอนไดออกไซด์ เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2554
ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงส่งผลให้เกิดความร่วมมือของประชาคมโลก
เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาดั ง กล่ า ว ได้ แ ก่ ความตกลงปารี ส (Paris Agreement) ซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ (United Nations Framework Convention on
Climate Change ; UNFCCC) กาหนดให้ทุกประเทศเสนอเป้าหมายและความก้าวหน้าของการดาเนินงาน
ภายในประเทศเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นระยะ ทั้งนี้ความตกลงดังกล่าวมีผลดีใน
การสร้างกลไกให้เกิดการดาเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโดยเฉพาะจากประเทศที่
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกรายใหญ่ เช่น สาธารณรัฐประชาชนจีน สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป 28 ประเทศ ญี่ปุ่น
เป็นต้น ทั้งนี้การลดความรุนแรงของผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระยะยาวต้องอาศัย
ความร่วมมือกันของประชาคมโลก ไม่สามารถดาเนินการโดยประเทศหนึ่งประเทศใดได้ ดังนั้นการมี ส่วนร่วม
ของประเทศไทยภายใต้ความตกลงปารีส นี้จึงมีผลผู กพันให้ประเทศไทยต้องเร่งเตรียมความพร้อมในการ
ดาเนินการสร้างศักยภาพในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้วย
ส าหรั บ การด าเนิ น งานของประเทศไทย นั บ ตั้ ง แต่ ป ระเทศไทยเข้ า เป็ น ภาคี ก รอบอนุ สั ญ ญา
สหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ United Nations Framework Convention on
Climate Change (UNFCCC) เมื่อปี พ.ศ. 2537 ได้ดาเนินการร่วมกับนานาประเทศในการรักษาระดับความ
เข้มข้นของปริมาณก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศ และตั้งรับปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
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สภาพภูมิอากาศที่สอดคล้องกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่ยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม
2558 ประเทศไทยได้จัดส่งข้อเสนอการมีส่วนร่วมของประเทศในการลดก๊าซเรือนกระจก และการดาเนินงาน
ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศภายหลังปี พ.ศ. 2563 (Intended Nationally Determined Contributions
; INDCs) ไปยั งส านั กเลขาธิก ารอนุ สั ญญาสหประชาชาติว่า ด้ว ยการเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศ โดยมี
เป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ภายหลังปี พ.ศ. 2563 ที่ร้อยละ 20–25 จากกรณีปกติ
ต่อมาคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 เห็นชอบให้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เป็ น นโยบายส าคัญของประเทศ เริ่ มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 โดยให้ ส านักงบประมาณสนั บ สนุ น
งบประมาณ และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนการดาเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจก
และการดาเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
3) ความก้ า วหน้ า ทางด้ า นระบบการสื่ อ สารสมั ย ใหม่ , เทคโนโลยี ปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial
Intelligence ; AI) , การประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) , อินเตอร์เน็ตทุกสิ่ง (Internet of Things : IoT)
ที่รองรับงานการพยากรณ์อากาศในอนาคต
ระบบงานที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะการพยากรณ์ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ในช่วงสองสามทศวรรษที่ผ่านมา เหตุผลที่สาคัญอันเนื่องมาจากความสามารถของการคานวณและประมวลผล
ของเครื่องคอมพิวเตอร์ ยังมี ระบบอินเทอร์เน็ตที่เพิ่มอานาจและช่องทางในการสื่อสาร นอกจากนี้จานวน
ฐานข้อมูลที่ได้จากการบันทึก และข้อมูลจากการสังเกตการณ์ทั้งบนพื้นดิน และในทะเลก็ช่วยเพิ่มจานวนข้อมูล
ที่มีอยู่ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งหมดนี้เป็นความแตกต่างจากการพยากรณ์ แบบเดิมที่อาศัยเครื่องพิมพ์ภาพ และ
เทคนิคที่ต้องมาจากคานวณด้วยตนเอง และข้อมูลที่ได้รับจากมหาสมุทรเพียงเล็กน้อย โดยเฉพาะข้อมูลที่ได้
รับมาจากในชั้นบรรยากาศ นอกจากนี้ยังมีการเขียนโปรแกรมและแนวทางการคานวณทางคณิตศาสตร์ใหม่ๆ
ทั้งในส่วนของอัลกอริทึม ทฤษฎีทางคณิตศาสตร์ใหม่ ๆ เช่น ทฤษฎีความสับสนวุ่นวาย เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
เพิ่มความถูกต้องของการพยากรณ์ในระยะยาว การเปลี่ ยนแปลงที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา
มีรายละเอียด ดังนี้
ระบบการสื่อสารสมัยใหม่
ด้วยระบบเครือข่ายการสื่อสารใหม่ๆ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ระบบการพยากรณ์สภาพอากาศ
สมัยใหม่ เช่น อินเทอร์เน็ต การสื่อสารแบบไร้สาย การพยากรณ์จากฐานข้อมูล ดิจิทัล สถานีตรวจอากาศที่
ทันสมัยในอนาคต และระบบพยากรณ์ nowcasting แบบใหม่ ได้เกิดขึ้น จึงทาให้มีการปรับปรุงการบริการ
การรายงานสภาพอากาศสาธารณะ (Public Weather Service ; PWS) และด้วยนวัตกรรมใหม่ๆ เหล่านี้ช่วย
ให้ การบริ การที่เกี่ย วข้องกับ การรายงานสภาพอากาศระดับชาติ National Meteorological and Hydro
meteorological Services (NMHSs) สามารถให้บริการการพยากรณ์ และการออกคาเตือนภัยจากธรรมชาติ
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ อุ ท กวิ ท ยา และอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในรู ป แบบต่ า งๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น ในรู ป ของกราฟิ ก และดิ จิ ทั ล

1-10

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

ได้สะดวกขึ้น เมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์ หรือข้อความแบบเดิมๆ นอกจากนี้นวัตกรรมเหล่านี้ยังสามารถส่งผล
กระทบต่อความสามารถในการให้ บริ การของ NMHS การพยากรณ์จากฐานข้อมูล ดิจิทัล และสถานีตรวจ
อากาศที่ทันสมัยในยุคอนาคต รวมถึงระบบและแอพพลิเคชั่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหม่ๆ ทาให้เรามีโอกาสที่จะเพิ่มประสิทธิภาพและบูรณาการการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงการให้บริการด้าน PWS
แก่สาธารณะ
ปัจจุบันนี้สานักงาน NMHS ทั่วโลกได้ใช้ประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตไปในระดับที่มีความแตกต่างกัน
และในทุกสานักงาน NMHS ต่างก็มีเว็บเพจทางอินเทอร์เน็ตที่มีการเผยแพร่และบริการต่างๆ แต่มีระดับของ
ข้อมูลที่มีความแตกต่างกัน
ระบบอินเทอร์เน็ตได้ช่วยให้ NMHS สามารถนาเสนอผลการพยากรณ์ส ภาพอากาศ และคาเตือน
เกี่ยวกับข้อมูลสภาพอากาศแก่ลูกค้า ผู้ใช้บริการ และประชาชนในรูปแบบกราฟิกและดิจิทัล เป็นข้อมูลที่
หลากหลายมีทั้งที่ผู้ใช้บริการสามารถนาไปใช้ประโยชน์หรืออาจจะนาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้ นอกจากนี้สานักงาน
อุตุนิ ย มวิทยาประเทศต่างๆ ยั งมีโ อกาสในการเพิ่มและขยายการให้ บริการ เช่น Environment Canada
ได้พัฒนาเว็บไซต์ทางอินเทอร์เน็ตที่เป็นการเฉพาะสาหรับสื่อซึ่งจะช่วยทาให้สื่อต่างๆ สามารถนาข้อมูลไป
ปรับแต่งตามความต้องการเฉพาะของตนได้
การขยายตัวของอินเทอร์เน็ตควบคู่ไปกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และการโทรคมนาคมใหม่ทาให้เกิด
การขยายตัวของระบบและแอพพลิเคชั่นต่างๆ มากมายด้านไอที วิวัฒนาการของการเผยแพร่ / รวมถึงการส่ง
มอบบริ การของ PWS ซึ่งเชื่อมโยงโดยตรงกับ การเกิ ดขึ้ นของเทคโนโลยี ค อมพิว เตอร์ และโทรคมนาคม
และระบบข้อมูลใหม่ๆ เช่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยีการสื่อสารไร้สาย ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระบบ
GPS (Global Positioning System) เครือข่ายการสื่ อสารเคลื่ อนที่ และนวัตกรรมเหล่ านี้ช่ว ยให้ NMHSs
สามารถพยากรณ์อากาศ และการออกคาเตือนในรูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น ดิจิทัล, XML, CAP เป็น
ต้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความแม่นยามากยิ่งขึ้น นอกจากนี้
เทคโนโลยีใหม่เหล่านี้ยังมีโอกาสที่จะผสานรวมถึงการเผยแพร่ และการให้บริการข้อมูล PWS เพิ่มเติม รวมถึง
การพัฒนาความสามารถอื่นๆ เช่น PodCasts/VodCasts เป็นต้น ซึ่งทั้งหมดจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ให้บริการของ PWS
อินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus)
อินเทอร์เน็ตพลัส (Internet Plus) หมายถึง การรวมกันของอินเทอร์เน็ตและส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
จะเป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศ และอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์ม โดย Internet plus meteorology
เป็นระบบที่มีการพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อทดแทนรูปแบบการให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาแบบดั้งเดิม เป็นการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศใหม่ๆ รวมถึงรูปแบบการให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาที่ปรับปรุงใหม่
ในปัจจุบัน Internet plus meteorology จะเป็นการให้บริการในลักษณะของส่วนเพิ่มของการ
ให้บริการอุตุนิยมวิทยาแบบมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นไปที่ความต้องการของอุตสาหกรรมจากภาคต่างๆ เช่น ด้าน

1-11

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

การพลั ง งาน ด้ า นอุ ท กวิ ท ยา และด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น เป็ น ต้ น ซึ่ ง ทั้ ง หมดจะเป็ น ลั ก ษณะของ
ความต้องการในลั กษณะของข้อมูล ที่มีความเฉพาะเจาะจงมากขึ้น จะต้องมีการพัฒนาการให้บริการทาง
อุตุนิยมวิทยาในระดับมืออาชีพมากขึ้น เช่น การให้ข้อมูลเพื่อรองรับอุตสาหกรรมการขนส่ง หรือการเกษตร
หรื อข้อมูล ที่ เ กี่ย วข้ อ งกับ กลุ่ มเป้ า หมายบางกลุ่ มเป็น การเฉพาะ ผู้ ใช้บริการมีความต้ อ งการข้ อมู ล ที่ เ ป็ น
การเฉพาะ และเป็ น ข้อมูล ที่ส นองตอบได้อย่างทันเวลาตามที่ผู้ ใช้บริการมีความต้องการในขณะเดียวกัน
ผู้ใช้บริการก็สามารถรับรู้ข้อมูลสภาพอากาศแบบเรียลไทม์ได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ และทราบรายงานภัยพิบัติ
ทางอุตุนิยมวิทยาได้อย่างทันท่วงที
แพลตฟอร์ม (Platform)
The National Integrated Meteorological Information Sharing Platform (CIMISS) หรือศูนย์การ
กระจายข้ อ มู ล ทางอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยานานาชาติ ท างช่ อ งทางต่ า งๆ ได้ ส ร้ า งแพลตฟอร์ ม การกระจายข้ อ มู ล
โดยหน่วยงานมีการให้บริการข้อมูลออนไลน์ แบบเรียลไทม์ และ CIMISS สามารถลดระยะเวลาการจัดเก็บ
ข้ อ มู ล ลงได้ ถึ ง 20% มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของการจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล จะเพิ่ ม ขึ้ น 2 ถึ ง 5 เท่ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ ากการ
สังเกตการณ์ภาคพื้นดินทั่วโลกในแต่ละสถานีจะเพิ่มขึ้นจาก 10,000 ถึง 11,000 การสังเกตการณ์ต่อวัน มีการ
บันทึกข้อมูลการสังเกตการณ์ของมหาสมุทรทั่วโลกในแต่ละวันได้เพิ่มขึ้นถึง 160%
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารกระจายข้ อ มู ล ผ่ านทางแพลตฟอร์ ม การให้ บ ริก ารข้ อ มู ล ทางอุ ตุ นิย มวิทยา
อัจฉริยะ โดยให้ข้อมูลพยากรณ์อากาศสาหรับ 2,566 เมืองในประเทศ และ 6,146 เมืองทั่วโลก แพลตฟอร์มนี้
สามารถใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการวิเคราะห์ข้อมูลอัจฉริยะเพื่อทาให้การค้นหาข้อมูลได้ตรงความต้องการ
ของผู้ใช้บริการที่มีความต้องการข้อมูล นอกจากนี้แล้วแพลตฟอร์มอุตุนิยมวิทยาจะช่วยในการหาแนวทาง
สาหรับการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ระบบ Climate smart
ระบบ Climate smart จะเป็นการประยุกต์ใช้ระบบคอมพิว เตอร์ทั้งระบบโดยมีการใช้ Cloud
computing, Internet of Things (IoT) , ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ Big Data และเทคโนโลยี อั จ ฉริ ย ะ อาศั ย
ความก้าวหน้ าทางวิทยาศาสตร์ ที่เกี่ย วกับด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่ งจะทาให้ ระบบงานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
สามารถรองรับกับการรับรู้ การตัดสินใจ การวิเคราะห์ การเลือกทางที่เหมาะสม และการดาเนินการรวมถึงการ
ปรับตัว
ด้วยการดาเนินงานที่เกี่ยวข้องกั บทางสังคม งานของอุตุนิยมวิทยาจะทาให้สังคมเข้าใจภาพของ
สภาพอากาศที่ร้ายแรงที่กาลังจะเกิดขึ้น และผลกระทบที่จะเกิดขึ้น มีการแจ้งเตือนผู้มีอานาจตัดสินใจในการ
ระดมทรัพยากรที่เหมาะสม และการส่งข้อมูลเตือนภัยล่วงหน้าในเวลาที่เหมาะสม
Climate smart ไม่ได้กาหนดให้เกี่ยวข้องเฉพาะปัญหาการดาเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเท่านั้น
แต่ยังจะต้องรวมไปถึงการดาเนินงานด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม เช่น การให้บริการและการจัดการที่ผู้ใช้บริการมี
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ความต้องการทั้งนี้จะต้องมีการบูรณาการอย่างลึกซึ้งกับระบบเศรษฐกิจและสังคม และเกี่ยวข้องกับการผลิตใน
ภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งการใช้ชีวิตประจาวันของประชาชนด้วย
การพยากรณ์จากฐานข้อมูลดิจิทัล
กระบวนการพยากรณ์แ บบดั้ง เดิม ที่ ด าเนิ นการโดย NMHSs ส่ ว นใหญ่ นั้ น จะเกี่ ย วข้ อ งกั บ เครื่อง
พยากรณ์ที่จะผลิตผลิตภัณฑ์พยากรณ์สภาพอากาศที่เป็นไปในลักษณะของข้อความ เช่ น อุณหภูมิสูงสุด /
ต่าสุ ด เมฆปกคลุ ม เป็ น ต้น เป็ น แนวทางการพยากรณ์ส ภาพอากาศเชิ งตัว เลข กระบวนการนี้มั กใช้ ก าร
กาหนดเวลาเป็นหลักใช้ความสามารถเฉพาะบุคคลเป็นอย่างมาก ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และการ
ค้นพบทางวิทยาศาสตร์ได้ทาให้การพยากรณ์สภาพอากาศ และการออกคาเตือนของอุทกวิทยา และด้าน
อุตุนิยมวิทยาของ NMHSs มีความเฉพาะเจาะจงและมีความแม่นยามากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และระบบการเผยแพร่ข้อมูลที่มีความเร็วสูงมากขึ้น ลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ของ National Weather Service (NWS) ต้องการการพยากรณ์อย่างละเอียดในรูปแบบดิจิทัล และมีการ
แสดงกราฟิก การพยากรณ์ NWS แบบดั้งเดิมนั้นจะจากัดจานวนข้อมูลที่สามารถนาเสนอต่อผู้ใช้บริการแนวคิด
ของการพยากรณ์ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลนี้จะทาให้ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของลูกค้า/
ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารมี สู ง ขึ้ น สามารถให้ ร ายละเอี ย ดมากขึ้ น เกี่ ย วกั บ ด้ า นอุ ท กวิ ท ยาและอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
การพยากรณ์ฐานข้อมูลแบบดิจิทัลยังสามารถรวบรวมข้อมูล และสามารถเผยแพร่ข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่
มีป ระสิ ทธิภ าพมาก ซึ่งจะสนองตอบต่อความต้องการของผู้ใช้บริการได้เป็นอย่างดี ในปัจจุบันสานักงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศสหรัฐอเมริกา แคนาดา และออสเตรเลีย ได้พัฒนาฐานข้อมูลเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดแล้ว
สถานีในการพยากรณ์อากาศสาหรับอนาคต (Next-generation forecast workstations)
ด้วยความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของความสามารถทางด้านเทคโนโลยีไอทีและการสื่อสาร ทาให้เกิด
การเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของปริมาณข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในช่วงสามทศวรรษที่ผ่านมา และปริมาณ
ข้ อ มู ล ดั ง กล่ า วจะยั ง คงมี ม ากขึ้ น ต่ อ ไป และอาจจะมี ป ริ ม าณที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น ไปในอี ก หลายปี ข้ า งหน้ า
การเพิ่มขึ้นของจานวนของระบบการสังเกตการณ์สภาวะอากาศอัตโนมัติ และระบบเครือข่ายขั้นกลาง (meso
networks) ควบคู่ไปกับการปรับปรุง และ/หรือ การเปลี่ยนระบบสังเกตการณ์ระยะไกลที่มีอยู่ เพื่อทาให้มีการ
บริหารจัดการข้อมูลที่มีอยู่ให้มีการจัดลาดับความสาคัญ
สถานีในการพยากรณ์อากาศสาหรับอนาคตจะต้องมีช่องความถี่ของแบนด์วิธ (Bandwidth) ที่เพิ่ม
มากขึ้นความจุในการจัดเก็บข้อมูล (Storage capacity) มากขึ้น และพลังความสามารถในการประมวลผลที่มี
มากขึ้นเพื่อรองรับการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของข้อมูล พร้อมกับความละเอียดของรูปแบบจาลองโมเดลต่างๆ
ซึ่งจะมีรายละเอียดเป็นไปตามเวลาและความละเอียดเชิงพื้นที่ สิ่ งเหล่านี้จะเป็นความจาเป็นที่งานด้านการ
พยากรณ์ในอนาคตจะต้องมีการติดตั้งเทคโนโลยีการสร้างภาพ และเทคนิคการประมวลผลข้อมูลที่ทันสมัย
ซึง่ รวมถึงเทคนิคสามมิติเพื่อช่วยในการอ่านข้อมูลและการวิเคราะห์ของนักพยากรณ์อากาศด้วย

1-13

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

เครื่องมือวิเคราะห์ที่ซับซ้อนจะช่วยในการการตรวจสอบข้อมูล และเน้นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับ
ทางอุตุนิยมวิทยา นอกจากนี้ด้วยปริมาณข้อมูลที่มีปริมาณมากขึ้นจะต้องอาศัยกระบวนการขั้นสูง และเทคนิค
การประมวลผลเพื่อตรวจสอบสภาพการณ์ทั้งในปัจจุบัน และการดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องมากที่สุด และให้ความ
ช่วยเหลือในการสนับสนุนการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยา สถานีในการพยากรณ์อากาศสาหรับอนาคตรุ่นต่อๆ
ไปจะช่วยในการจัดเตรี ยมการพยากรณ์ และการออกคาเตือน และการเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่ อสาร/
เครือข่ายต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว สถานีในการพยากรณ์อากาศสาหรับอนาคตเหล่านี้จะต้องมีการจัดเตรียมให้
ระบบมีความสามารถในการรองรับฐานข้อมูลดิจิทัลด้วย
สถานี ในการพยากรณ์ อ ากาศส าหรั บ อนาคตบางแห่ ง อาจรวมถึ ง การสนทนาแบบทัน ที (Instant
Messaging Messenger ; IMChat) เพื่อให้ NMHS สามารถติดต่อสื่อสารกับลูกค้าและผู้ใช้บริการรายสาคัญ
ในเหตุการณ์สาคัญทางอุตุนิยมวิทยา และเหตุการณ์อันตรายทั้งหมดที่อาจจะเกิดขึ้น IMChat จะช่วยในการ
ดาเนินการทางอุตุนิยมวิทยาอย่างมีนัยสาคัญ (IMChat เป็นประเภทของการติดต่อทางอินเทอร์เน็ตกับลูกค้า
รายสาคัญและผู้ใช้บริการเพื่อให้ได้ข้อมูลสาคัญในแบบเรียลไทม์สาหรับเหตุการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตาม
ช่วงเวลาที่กาหนด)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (Geographic information system ; GIS) และ Global Positioning
System (GPS)
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ได้รับการออกแบบไว้สาหรับการจับภาพ จัดเก็บ วิเคราะห์ และ
จั ด การข้ อ มู ล และข้ อ มู ล ด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งซึ่ ง มี ก ารอ้ า งอิ ง ในเชิ ง พื้ น ที่ ไ ปยั ง ระบบ Earth Global
Positioning System ซึ่งได้พัฒ นาขึ้น มาตั้งแต่ทศวรรษที่ 1970 โดยสหรัฐ อเมริกา ซึ่งในครั้งแรกเป็นการ
พัฒนาสาหรับการใช้งานทางทหาร และเริ่ มใช้งานสาหรับการใช้พลเรือนในทศวรรษที่ 1980 ประกอบด้วย
ดาวเทียมที่โคจรรอบดวงอาทิตย์จานวน 24 ดวง ซึ่งให้ข้อมูลเฉพาะตาแหน่งได้แม่นยาในระดับ 10,000 เมตร
GIS และ GPS ร่วมกันเป็นเครื่องมือและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพสาหรับสานักงาน NMHS ต่างๆ ซึ่งจะช่วย
เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ PWS การใช้ GIS และ GPS ร่วมกับเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่
สานักงาน NMHSs สามารถออกคาเตือนและการพยากรณ์ที่เฉพาะเจาะจงสาหรับผู้ใช้และสถานที่ที่ชัดเจนมากขึ้น
และตรงตามเป้าหมายที่กาหนด
ข้อมูลจากคาเตือนในปัจจุบันนี้จะถูกเก็บรวบรวมและจัดทาเป็นชุดข้อมูล GIS แบบเรียลไทม์ ไฟล์
เหล่านี้สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ NWS ในแบบเรียลไทม์ และสามารถเรียกใช้โดยลูกค้าและผู้ใช้บริการ
ในแอพพลิเคชัน GIS อื่นๆ ผู้ใช้ GIS และ GPS รวมถึงผู้จัดการ/ผู้วางแผน และพันธมิตรด้านสื่อ ผู้จัดการในการ
ด าเนิ น การเกี่ ย วกั บ ภาวะฉุ ก เฉิ น สามารถเข้ า ถึ ง และดาวน์ โ หลดไฟล์ GIS ได้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ผ่ า นทางระบบ
อินเทอร์เน็ต และแอพพลิเคชัน GIS อื่นๆ
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ข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data กับงานพยากรณ์อากาศ
การพยากรณ์อากาศถือเป็นสิ่งที่ท้าทายอย่างมาก หากพิจารณาจากจานวนตัวแปรที่เกี่ยวข้อง และ
ความซับซ้อนระหว่างตัวแปรเหล่านั้น ด้วยการเพิ่มขึ้นอย่างมากของข้อมูลอันเนื่องมาจากความสามารถในการ
รวบรวม และประมวลผลข้อมูล ได้ช่วยเพิ่มความสามารถในการพยากรณ์อากาศให้มากขึ้น ทาให้สามารถ
พยากรณ์เพื่อหาเวลาและความรุนแรงของพายุเฮอริเคน น้าท่วม พายุหิมะ และเหตุการณ์สภาพอากาศอื่นๆ ที่
จะเกิดขึ้น
การดาเนินการประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ Big data นั้น หากมีโปรแกรมที่เหมาะสมแล้วเพียงแค่ใส่
ข้อมูลเรียลไทม์รวมกับข้อมูลในอดีตที่ได้มาจากเครื่องมือที่ใช้จากสังเกตการณ์หลายๆ เครื่องมือสังเกตการณ์ที่
มี ตั้งแต่ดาวเทียมที่มีเทคโนโลยีชั้นสูง เรดาร์ จนถึงการสังเกตการณ์แบบดั้งเดิม การเก็บรวบรวมข้อมูลนี้มี
วัตถุประสงค์เพื่อเข้าใจถึงสภาพการเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศในลักษณะที่เป็นจริงมากขึ้น
การสร้างแบบจาลองการพยากรณ์อากาศจะมาจากคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง โดยอาศัยข้อมูล
เรียลไทม์ และสูตรทางฟิสิกส์ เป็นการประมวลผลจากข้อมูลขนาดมหึมา ใช้เพื่อการคานวณสภาพอากาศใน
อนาคตทาให้เข้าใจในปรากฏการณ์สภาพอากาศ จะทาให้การพยากรณ์สภาพอากาศมีความแม่นยา ผลการ
พยากรณ์จะแสดงผลตามเส้นรุ้ง และเส้นแวงที่จุดแต่ละจุดจะแสดงค่าทางกายภาพในช่วงเวลาหนึ่งที่กาหนดไว้
เป็นวิธีการพยากรณ์อากาศที่ใช้ตัวเลขเป็นรากฐาน เป็นการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย
ตัวอย่างหนึ่งของการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ได้แก่ การพยากรณ์สภาพอากาศของ
ระบบการประมวลผลจาก Big Data จะมีความแตกต่างจากระบบพยากรณ์อากาศจากระบบอื่น ซึ่งให้ข้อมูล
ทั่วไปเกี่ยวกับพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ในวงกว้างเท่านั้น ระบบการประมวลผลจาก Big Data จะให้การพยากรณ์ที่
ระบุสถานที่ที่เฉพาะเจาะจงมาก เช่น สนามบินที่จะได้รับผลกระทบ เพื่อที่จะทาให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถ
รับข้อมูลที่สาคัญได้อย่างทันเวลา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลที่ระบบการประมวลผลจาก Big Data สามารถให้ได้
• ประมาณการของพื้นที่ที่น้าท่วมจะมีแนวโน้มจะรุนแรงที่สุด
• ความแรงและทิศทางของพายุโซนร้อน
• จานวนหิมะ และฝนที่อาจตกในพื้นที่เฉพาะ
• สถานที่ที่มีแนวโน้มมากที่สุดของระบบไฟฟ้าจะมีปัญหา
• ประมาณการพื้นที่ที่มีความเร็วลมมากที่สุด
• สถานที่ที่สะพานและถนนมักจะได้รับความเสียหายจากพายุ
• โอกาสในการยกเลิกเที่ยวบินที่สนามบินเฉพาะ
ข้อมูลข้างต้นทั้งหมดนี้จาเป็นสาหรับการวางแผนฉุกเฉิน การใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) จะช่วย
ให้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นสามารถคาดการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากสภาพอากาศได้ดีขึ้นก่อนที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น เช่น
ผู้วางแผนสามารถเตรียมการอพยพพื้นที่ที่มีพื้นที่ต่าซึ่งอาจจะมีน้าท่วม นอกจากนี้ยังมีความเป็นไปได้ที่จะ
วางแผนปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกที่มีอยู่ เช่น สามารถป้องกันสายไฟที่มีแนวโน้มที่จะถูกระงับการใช้งาน
เนื่องจากประสบเหตุจากลมพายุได้
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เมือง Rio de Janeiro ประเทศบราซิลได้มีการใช้ระบบการประมวลผลจาก Big Data โดยใช้ระบบนี้
ในการวางแผนสาหรับการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2016 การใช้เทคโนโลยีนี้เมืองจะใช้ประโยชน์จากการพยากรณ์
ที่ดีขึ้น ส าหรั บ พายุ น้ าท่ว ม และภัย พิบั ติ ทางธรรมชาติ อื่ นๆ เพื่อให้ แน่ใ จว่าโอลิ มปิ กจะไม่ ถู ก รบกวนโดย
เหตุการณ์ดังกล่าว
นอกจากนี้สานักงานอุตุนิยมวิทยาเกาหลี (KMA) ได้ใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่าง
เต็มที่ โดย KMA รวบรวมข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยามากกว่า 1.5 เทราไบต์ในแต่ละวัน ซึ่งต้องใช้ปริมาณการ
จั ดเก็บ และการประมวลผลเพื่อการวิเคราะห์ การใช้ข้อมูล ขนาดใหญ่ของ KMA จะสามารถปรับปรุงการ
พยากรณ์เกี่ยวกับความแรง และตาแหน่งของพายุโซนร้อน และการรายงานสภาวะอากาศอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี
การใช้ข้อมูล ขนาดใหญ่ในการพยากรณ์ส ภาพอากาศเกิดขึ้น ได้แก่ ในช่ว งการเกิดพายุเฮอริเคน
“แซนดี้” ในปี 2012 ซึ่งเป็น "พายุแห่งศตวรรษ" ศูนย์เฮอริเคนแห่ งชาติสามารถใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่
Big Data เพื่อพยากรณ์ขนาดของพายุเฮอริเคน ภายในระยะ 30 ไมล์ตลอดเวลา 5 วัน ความก้าวหน้านั่นคือมี
การพยากรณ์อากาศที่มีความถูกต้องมากขึ้นเมื่อเทียบกับการพยากรณ์ในอดีตที่ผ่านมา ผลที่ตามมาหน่วยงานต่างๆ
รวมถึงองค์กรด้านการจัดการภัยพิบัติ สามารถเตรียมพร้อมที่จะรับมือกับภัยพิบัติที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น
นอกจากนี้แล้ว การรวบรวมและประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศจาก Big Data เพิ่มเติม คือ บริษัทที่
จาหน่ายการให้บริการพยากรณ์อากาศ และบริษัทการรับประกันภัยเฉพาะสาหรับเกษตรกรที่ต้องการป้องกัน
ความเสี่ยงต่อความเสียหายของพืชผล บริษัทจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อหาประเภทของความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง
กับพื้นที่เฉพาะ โดยพิจารณาจากข้อมูลจานวนมหาศาลเกี่ยวกับความชื้น ชนิดของดิน ผลผลิตพืชที่ผ่านมาและอื่นๆ
ระบบ Cloud computing
ระบบ Cloud computing พื้นฐานที่สุดจะได้แก่การป้อนคาสั่งค้นหาแบบง่ายๆ ข้อมูลจานวนมากก็
จะถู กค้ น พบได้ โ ดยง่ าย แอปพลิ เ คชั น ที่ ห ลากหลายนั้ นจะประกอบด้ ว ยการค้ น หาข้ อมู ล การวิ เคราะห์
การประมวลผลในรูปแบบต่างๆ
ด้วยความแข็งแรงของระบบ Cloud Computing ในปัจจุบัน การพยากรณ์อากาศอย่างเป็นทางการ
ของหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาทั่วโลกก็จะสามารถแบ่งปันผลการพยากรณ์ที่มีความละเอียดสูง และข้อมูลต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องได้อย่างมาก ในส่วนของข้อมูลดาวเทียมหากใช้ระบบคลาวด์สาธารณะ (Public Cloud) จะทาให้
สามารถแพร่ภาพ และเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ในแบบเรียลไทม์ได้ ข้อมูลที่มีการพัฒนาขึ้นตามความต้องการของ
ผู้ใช้บริการก็สามารถนาเสนอต่อผู้ใช้บริการได้ในทันที
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things ; IoT)
อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง IoT สามารถเชื่อมต่อสิ่งต่างๆ ในโลกแห่งความเป็นจริง อินเทอร์เน็ตจะช่วย
ให้การติดต่อสื่อสารระหว่างวัตถุกับมนุษย์มีความสะดวกมากขึ้น เทคโนโลยีนี้มีเป้าหมายในด้านต่างๆ อย่าง
กว้างขวาง เช่น การขนส่ง ด้านโลจิสติกส์ ด้านสุขภาพการแพทย์ และการเกษตร
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ด้วยเทคโนโลยีของ IoT เช่น โทรศัพท์มือถือ ยานพาหนะ หรือ อุปกรณ์อื่น เช่น ร่ม นาฬิกา อาจเป็น
ช่องทางในการรับข้อมูลข่าวสารทางอุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับวิวัฒนาการของเทคโนโลยีของ
เครื่องแต่งตัว ในที่สุดมนุษย์ทุกคนก็สามารถที่จะกลายเป็นแหล่งข้อมูลของอุตุนิยมวิทยาในอนาคตได้
ในด้านอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร เทคโนโลยี IoT จะทาให้กล้ามเนื้อของมนุษย์รองรับกับเทคโนโลยีนี้
จะสามารถใช้เซนเซอร์ ไร้ สายเพื่อรวบรวมข้อมูล เช่น อุณหภูมิ ความชื้น แสงแดด อุณหภูมิของดิน และ
ความชื้นในเรือนกระจก เป็นการให้ข้อมูลพื้นฐานสาหรับช่วยในการพัฒนาข้ อมูลที่เหมาะสมเพื่อช่วยในการ
ให้บริการทางอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร และการจัดการโรงเรือนและพืชที่เหมาะสมในอนาคต
ปัญญาประดิษฐ์และการพยากรณ์อากาศ (Artificial Intelligence ; AI & Weather Prediction)
ความเจริญรุ่งเรืองของปั ญญาประดิษฐ์ ได้ทาให้ มนุษย์ไปสู่ยุคอัตโนมัติ อันที่จริงแล้ว AI ได้เพิ่มขีด
ความสามารถของภาคส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ เช่น การบริการทางการแพทย์ การศึกษา ความมั่นคง
ชีววิทยา พลังงาน และการเงิน รวมถึงงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเช่นกัน
ปัจจุบันนี้ AI ที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยาจะได้แก่การรวบรวมองค์ความรู้ และข้อมูลที่เหมาะสม
เพื่อนาไปพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ของ AI ในอนาคต
AI สาหรับงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาจะมีการแข่งขันอย่างรุนแรงในอนาคต เนื่องจากองค์กรขนาดใหญ่
จะใช้ทุนและความเข้มแข็งของบริษัทพัฒนางานทางด้าน AI บริษัทจะใช้ข้อมูลเชิงลึกและเทคโนโลยีชั้นสูงเพื่อ
สร้างโอกาสทางอุตสาหกรรม ตัวอย่างเช่น แพลตฟอร์มที่ชื่อว่า Watson ที่พัฒนาโดยบริษัท IBM จะรวบรวม
ข้อมูลขนาดใหญ่ทางอุตุนิยมวิทยาเพื่อนาไปใช้ประโยชน์ โครงการ Green Horizon ของบริษัท Weather ที่
จะใช้ในงานด้านอุตุนิยมวิทยา รูปแบบการพยากรณ์ และการสร้างแบบจาลองโมเดลของ Deep Thunder ที่
สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยาในช่วงระดับพื้นที่ที่มีขนาดความเล็กจาก 0.2 ไมล์ถึง 1.2 ไมล์ เท่านั้น
อย่างไรก็ตามงานด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นระบบที่ซับซ้อนซึ่งมีผลกระทบมาจากหลายปัจจัยต่างๆ จาก
ธรรมชาติ ดังนั้น AI ในปัจจุบันอาจพยากรณ์ได้ไม่ดีไปกว่านักพยากรณ์ในสาขานี้ที่เป็นมนุษย์ แต่ AI สามารถ
ช่วยนักวิทยาศาสตร์และนั กอุตุนิยมวิทยาในการระบุระบบต่างๆ ของบรรยากาศที่เรายังอาจจะไม่รู้จัก มีการ
จัดลาดับแบบจาลองสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสม ซึ่งจะช่วยปรับปรุงผลการพยากรณ์ให้มีความแม่นยามากขึ้น
ดั ง นั้ น ด้ ว ยข้ อ มู ล ที่ มี คุ ณ ภาพสู ง AI จะสามารถเป็ น ผู้ ช่ ว ยที่ มี ประสิ ท ธิภ าพมากที่ สุ ดส าหรั บ มนุ ษ ย์ ใ นการ
พยากรณ์สภาพอากาศและสภาวะอากาศได้เป็นอย่างดี
การพัฒนาเครื่องมือวัดต่างๆ ที่สนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยา
จากข้อมูลในปี 2017 นักอุตุนิยมวิทยาในศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NOAA)
ได้ตรวจสอบสภาพบรรยากาศที่มีผลกระทบต่อสภาพอากาศอยู่เสมอ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้มี
การเปลี่ยนแปลง นักวิทยาศาสตร์เริ่มใช้อุปกรณ์ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อรวบรวมและหาข้อมูลเพิ่มเติม
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ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเหล่านี้ช่วยให้นักอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์ได้เร็วขึ้นและแม่นยาขึ้นกว่าเดิม
โดยอุปกรณ์เครื่องมือที่ NOAA ใช้ มีตัวอย่างต่อไปนี้
(1) Doppler Radar เป็นหน้าต่างสาคัญของนักอุตุนิยมวิทยาในการสังเกตการณ์พายุรุนแรงที่จะ
เกิดขึ้น มีจานวนทั้งสิ้น 159 สถานีเรดาร์ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาศูนย์บริการสภาพอากาศแห่งชาติของ NOAA
มีข้อมูลครอบคลุมทั่วทั้งทวีปอเมริกาและบางส่วนของอลาสกา ฮาวาย เปอร์โตริโก และเกาะกวม Doppler
Radar จะทาหน้าที่ตรวจจับสภาพการตกของฝน การหมุนของพายุ ฝนฟ้าคะนอง พายุทอร์นาโด และความ
แรงของลมและทิศทาง
(2) ข้อมูลจากดาวเทียม (Satellite data) ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศจะตรวจสอบสภาพอากาศ
ของโลกจากอวกาศ ทาหน้าที่รวบรวมข้อมูลเชิงสังเกต นักวิทยาศาสตร์จะวิเคราะห์ข้อมูลที่สังเกตได้ NOAA จะ
ด าเนิ น การสามรู ป แบบที่ เ กี่ ย วกั บ ดาวเที ย มวิ เ คราะห์ ส ภาพอากาศ (1) Polar orbiting satellites
เป็นดาวเทียมที่โคจรรอบโลก ใกล้กั บพื้นผิวโลก โดยใช้ภาพที่มีรายละเอียดจานวน 6 หรือ 7 ภาพต่อวัน (2)
Geostationary satellites เป็นดาวเทียมสารวจภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในชั้นบรรยากาศที่อยู่ในตาแหน่งเดียวกัน
กับพื้นโลก จะสามารถถ่ายภาพทั้งโลกได้ทุกๆ 30 วินาที
(3) Deep space satellites เป็นดาวเทียมอวกาศที่หันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ เพื่อตรวจสอบพายุ
สุริยะที่มีความรุนแรงและสภาพอากาศในอวกาศ นอกจากนี้แล้ว NOAA ยังใช้ข้อมูลจากดาวเทียมที่ดาเนินการ
โดยหน่วยงานและประเทศอื่นๆ อีกด้วย
(4) เครื่องวิทยุหยั่งอากาศ (Radiosondes) เป็นแหล่งข้อมูลเบื้องต้นสาหรับการตรวจวัดข้อมูลใน
อากาศชั้นบน การตรวจวัดจะทาอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน เครื่องวิทยุหยั่งอากาศจะเชื่อมโยงกับบอลลูนตรวจ
สภาพอากาศและมีทั้งสิ้น 92 แห่งทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา ในการเดินทางช่วงระยะเวลาสองชั่วโมง เครื่อง
วิทยุหยั่งอากาศจะลอยไปยังชั้นบนสุดของชั้นสตราโตสเฟียร์ และจะเก็บข้อมูลและส่งข้อมูลกลับทุกวินาที
รายงานความดันอากาศอุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ความเร็วลม และทิศทางลม ในช่วงอากาศที่รุนแรงมักจ ะ
ปล่อยบอลลูนอากาศขึ้นบ่อยครั้งขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของพายุที่จะเกิดขึ้น
(5) ระบบการสังเกตการณ์บนพื้นผิวแบบอัตโนมัติ (Automated surface-observing systems ;
ASOS) จะทาหน้าที่ตรวจสอบสภาพอากาศบนพื้นผิวโลกอย่างต่อเนื่อง มีสถานีมากกว่า 900 แห่งทั่วประเทศ
สหรัฐอเมริกา จะรายงานข้อมูลเกี่ยวกับสภาพท้องฟ้า สภาพการมองเห็น ปริมาณของฝน อุณหภูมิ และลม
จะรายงานผลได้ 12 ครั้ ง ต่ อ ชั่ ว โมง จะมี ผู้ สั ง เกตการณ์ อ าสาสมั ค รจ านวนเกื อ บ 10 ,000 คนท าหน้ า ที่
สังเกตการณ์และรวบรวมข้อมูลอุณหภูมิ ปริมาณหิมะ และปริมาณน้าฝน ข้อมูลการสังเกตการณ์เพิ่มเติมที่
จาเป็น เครื่องมือ ASOS และการเก็บข้อมูลที่จาเป็นจากอาสาสมัครเหล่านี้มีความจาเป็นสาหรับการพัฒนาการ
พยากรณ์และการออกคาเตือนต่างๆ
(6) ระบบ Weather and Climate Operational Supercomputer System (WCOSS) ของ NOAA
เป็นหัวใจสาคัญและเป็นแกนหลักในการพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการประมวลผล 5.78
petaflop จะสามารถประมวลผลการคานวณได้ถึงสี่เท่าต่อวินาที Supercomputer มีประสิทธิภาพมากกว่า
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คอมพิว เตอร์ ตั้งโต๊ะที่บุ คคลธรรมดาใช้งานอยู่ประมาณ 6 ล้ านเท่า ข้อมูล เชิงสั งเกตที่เก็บรวบรวมได้จาก
Radar, Radiosondes, ดาวเทีย มตรวจสภาพอากาศ, ทุ่น และเครื่องมื อ อื่น ๆ จะถูกป้อนเข้ า ไปในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์จะสร้างแบบจาลองการพยากรณ์อากาศเชิงตัวเลข โดยรูปแบบจาลองโมเดลนี้
จะประมวลผลจากสมการโดยใช้ข้อมูลสภาพอากาศใหม่และข้อมูลที่เก็บไว้ในอดีต เพื่ อให้คาแนะนาในการ
พยากรณ์แก่นักอุตุนิยมวิทยา
(7) ระบบประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศขั้นสูง (Advanced Weather Information Processing
System ; AWIPS) เป็นระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดเข้าไว้ในส่วนต่อ
แบบกราฟิก ที่นักพยากรณ์อากาศใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมการพยากรณ์ การเฝ้าระวัง การออก
คาเตือน ระบบนี้ใช้ Supercomputer ในการประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์ doppler, radiosondes, ดาวเทียม
ตรวจสภาพอากาศ, ASOS และแหล่งข้อมูลอื่นๆ โดยการใช้การสร้างแบบจาลอง และผลิตภัณฑ์ที่แนะนาการ
พยากรณ์อากาศ หลังจากที่นักอุตุนิยมวิทยาเตรียมการพยากรณ์ AWIPS จะสร้างกราฟฟิกที่รายงานสภาพ
อากาศ และการเฝ้าระวังสภาพอากาศที่อาจจะเป็นอันตราย และการออกคาเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ทั้งหมดนี้
ช่ว ยให้ นั ก อุตุนิ ย มวิทยาสามารถด าเนิ น การพยากรณ์ส ภาพอากาศที่ แม่นย าขึ้ นและรวดเร็ว ขึ้น กว่า ที่ เ คย
ดาเนินการในอดีต
4) มาตรฐานระดับโลก เช่น มาตรฐานของ World Meteorology Organization (WMO) และ The
International Civil Aviation Organization (ICAO)
หน่วยงานระดับนานาชาติที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทโดยตรงกับงานอุตุนิยมวิทยา จะมีดังนี้
4.1) ความร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาระดับนานาชาติ (World
Meteorological Organization ; WMO)
มวลอากาศมีการเคลื่อนตัวผ่านประเทศและทวีปต่างๆ โดยไม่คานึงถึงเขตแดนของประเทศใด และจาก
แผนที่อากาศจะพบว่า การเขียนแผนที่ การวิเคราะห์ และการพยากรณ์อากาศนั้น คลุมไปทั่วบริเวณของประเทศ
ต่างๆ และต้องอาศัยข้อมูลอุตุนิยมวิทยาของประเทศอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลอุตุนิยมวิทยาจากทะเลด้วย ด้วยเหตุนี้การ
ร่วมมือและประสานงานระหว่างหน่วยอุตุนิยมวิทยาของนานาชาติ จึงเป็นสิ่งจาเป็นอย่างยิ่งในการนี้มี "องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก" (World Meteorological Organization ; WMO) เป็นองค์การชานาญพิเศษองค์การหนึ่งของ
สหประชาชาติ ซึ่งทาหน้าที่ดาเนินงานร่วมมือ และประสานงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างประเทศ องค์การฯ นี้มี
สานักงานอยู่ที่กรุงเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ และมีสมาชิกมากกว่า 120 ประเทศ จุดประสงค์ใหญ่ๆ
ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีดังนี้
1) เพื่อให้ความร่วมมืออย่างกว้างขวางต่อการจัดตาข่ายสถานีตรวจอากาศ และการตรวจอื่นๆ
ทางภูมิฟิสิกส์ และสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์บริการอุตุนิยมวิทยา เช่น การตรวจโอโซน การ
ตรวจอากาศเป็นพิษ ฯลฯ
2) เพื่อสนับสนุนการจัดตั้ง และการบารุงรักษาระบบการแลกเปลี่ยนข่าวอุตุนิยมวิทยาให้รวดเร็ว
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3) เพื่อสนับสนุนการวางมาตรฐานการตรวจอุตุนิยมวิทยา และกาหนดการพิมพ์ เผยแพร่ผลการ
ตรวจและสถิติอุตุนิยมวิทยาให้สม่าเสมอ
4) เพื่อจัดให้มีการใช้ประโยชน์อุตุนิยมวิทยาต่อการบิน การเดินเรือทะเล การกสิกรรม และ
กิจการอื่นๆ ให้กว้างขวางขึ้น
5) เพื่อสนั บ สนุ น การค้น คว้า การฝึ กอบรมทางอุตุนิยมวิทยา และให้ ความช่ว ยเหลื อในการ
ประสานงานระหว่างประเทศ
องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกมีวิธีส่งเสริมกิจการอุตุนิยมวิทยาให้ก้าวหน้าขึ้นโดยวิธีต่างๆ เช่น การประชุม
การพิมพ์เอกสาร การจัดหาผู้เชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยา การให้ทุน การช่วยเหลือทางเทคนิค นอกจากนี้ยังจัด
โครงการซึ่ ง ต้อ งอาศั ย การเสี ย สละ และความร่ ว มมือ จากประเทศต่ า งๆ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความก้ า วหน้ าทาง
วิทยาศาสตร์ของบรรยากาศให้รวดเร็วขึ้น โครงการใหญ่ๆ และสาคัญยิ่งในขณะนี้มีอยู่ 2 โครงการ คือ
- โครงการเฝ้าตรวจอากาศทั่วโลก (World Weather Watch ; WWW) ซึ่งเป็นโครงการที่เริ่ม
คิดมาตั้งแต่ พ.ศ. 2503 โดยองค์การสหประชาชาติเป็นผู้ริเริ่มขึ้น
- โครงการวิจัยบรรยากาศทั่วโลก (Global Atmospheric Research Program- GARP) ซึ่ง
เป็นโครงการร่วม ขององค์การอุตุนิยมวิทยากับมนตรีนานาชาติของสหภาพวิทยาศาสตร์
(International Council of Scientific Unions ; ICSU)
โครงการทั้งสองนี้ ได้รับความช่วยเหลือ ความร่วมมือและประสานงานจากประเทศต่างๆ เป็นอย่างดี
เมื่อโครงการทั้งสองได้ดาเนินไปเรียบร้อย นักวิทยาศาสตร์จะเข้าใจและเรียนรู้ความเป็นไปของบรรยากาศ
ได้ ม ากขึ้ น ประชาชนจะได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการพยากรณ์ อ ากาศ ส าหรั บ การบิ น การเกษตร และการ
อุตสาหกรรมดีขึ้นด้วย
ซึ่งในภาคส่วนนี้เป็นงานในหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องดาเนินการเพื่อรองรับแผนงานต่างๆ
ที่เกี่ยวข้องกับ WMO
4.2) มาตรฐานองค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation
Organization ; ICAO)
องค์กรการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ; ICAO) เป็น
ผู้จัดการกาหนดมาตรฐาน และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท โดยได้จัดทาในลักษณะเป็นข้อตกลง
ระหว่างนานาประเทศ รวมทั้งออกระเบียบข้ อบั งคับ การเดิน อากาศ การออกประกาศนียบัตร และการ
ตรวจสอบเครื่องบิน การกาหนดคุณสมบัติของเจ้าหน้าที่ประจาเครื่องบิน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างเครื่อง กาหนด
ลักษณะของท่าอากาศยาน กาหนดมาตรฐานระบบสื่ อสารและวิทยุช่ว ยบิน กิจการศุลกากร คนเข้าเมือง
ตลอดจนข้อบังคับว่าด้วยสุขภาพของผู้โดยสารเครื่องบิน สินค้า และพัสดุลาเลียงโดยทางเครื่องบิน และทา
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หน้าที่สอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุทางเครื่องบินเกิดขึ้น ประกอบอุตสาหกรรมการบินของไทยมีแนวโน้มขยายตัว
ขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ICAO เป็นผู้ทาการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการตรวจสอบด้านการรักษาความปลอดภัยด้าน
การบิ น พลเรื อน (Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach ; USAPCMA) ในการตรวจสอบจะมีผู้แทนของ ICAO จาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเปอร์โตริโก บังกลาเทศ เกาหลีใต้
และศรีลังกา เดินทางเข้าตรวจสอบมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยด้านการบินพลเรือนของไทย ซึ่งประเด็น
ที่ ICAO ให้ความสาคัญในการตรวจสอบระบบการบินของประเทศไทยจะมีหัวข้อหลัก คือ (1) ความปลอดภัย
ทางการบินเชิงกายภาพ (physical security) (2) ระบบรักษาความปลอดภัย (system security) โดยเฉพาะ
ระบบทางไซเบอร์ (3) แผนรับมือฉุกเฉิน และ (4) การปฏิบัติงานในระดับพนักงาน
สิ่งที่ ICAO ได้มีข้อแนะนาให้ปรับปรุงแก้ไข เช่น แนะนาให้ประเทศไทยพัฒนากาลังคนในการรักษา
ความปลอดภัยให้มากขึ้น ทั้งผู้ตรวจสอบจาก กพท. ในฐานะผู้กากับ และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจา
สนามบิน เนื่องจากไทยใช้มาตรฐานด้านการรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด 38 ท่าอากาศยาน
ทั่วประเทศ จึงจาเป็นต้องมีจานวนคนให้เพียงพอตามมาตรฐาน เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่เหนื่อยล้าในการทางาน
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องนั้นจะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบอนุญาตที่เป็นมาตรฐาน
ประเทศไทยได้ออกแบบมาตรฐานรักษาความปลอดภัยเป็นมาตรฐานเดียวกันหมดทุกสนามบิน แต่
อย่างไรก็ตามแต่ละสนามบินนั้นมีระดับความเสี่ยงที่ไม่เท่ากัน ICAO ได้แนะนาให้สนามบินแต่ละแห่งจัดทา
แผนรักษาความปลอดภัยของตนเองโดยเฉพาะด้าน “สนามบินและการช่วยเดินอากาศภาคพื้น” ปัจจุบันนี้ไทย
มีสนามบินที่ยังใช้งานทั้งหมด 38 แห่ง โดย 28 แห่งอยู่ภายใต้การดูแลของกรมท่าอากาศยาน ในจานวนนี้ 6
แห่งเป็นสนามบินนานาชาติ มี 9 แห่งที่เป็นสนามบินของเอกชน และมี 6 แห่งเป็นของการท่าอากาศยานแห่ง
ประเทศไทย (ทอท.) อีก 3 แห่งเป็นของบริษัท การบินกรุงเทพ จากัด (มหาชน) และมี 1 แห่งที่อยู่ภายใต้การ
ดูแลของกองทัพ ทั้งนี้ในจานวน 38 แห่ง มีเพียง 12-13 แห่งเท่านั้นที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ดังนั้นประเทศ
ไทยจึงมีภารกิจที่สาคัญจะต้องพัฒนางานสนามบินและการช่วยเดินอากาศภาคพื้นให้ได้ตามมาตรฐานทุก
สนามบิน
ซึ่งงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเป็นส่วนสาคัญด้านหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับภารกิจการช่วยเดินอากาศของงาน
การบินของทุกสนามบิน และงานด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศจะต้องผ่านระบบการตรวจสอบให้ได้มาตรฐาน
ของ ICAO ทุกสนามบิน ซึ่งเป็นภารกิจสาคัญที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยาต้อง
ปฏิบัติงานด้านอุตุนิยมวิทยาการบิน เพื่อให้การบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินที่สนับสนุนการเดินอากาศ
ทั้งในและระหว่างประเทศของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ
(ICAO) ก าหนด โดยการให้ บ ริ การของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา ประกอบด้ ว ย การให้ บริ การการตรวจ ติ ดตาม
และแจ้งเตือนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน เช่น ข่าวตรวจอากาศการบิน ข่าวพยากรณ์อากาศการบิน และข่าว
แจ้งเตือนสภาพอากาศร้าย ตามมาตรฐานที่องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) กาหนด เพื่อส่งมอบ
ให้หน่วยงานบริการจราจรทางอากาศของ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จากัด เพื่อนาไปใช้ในการ
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ปฏิบัติงานต่อไป มีการส่งเสริมและสนับสนุน การถ่ายทอดองค์ความรู้ การแลกเปลี่ยนข้อมูล รวมถึงความ
ร่วมมือต่างๆ เพื่อรองรับเทคโนโลยีอุตุนิยมวิทยาการบินสากลสมัยใหม่ อันจะนามาซึ่งประโยชน์ต่อระบบการ
เดินอากาศของประเทศไทย พัฒนาและติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดอากาศในทุกสนามบินตามที่กาหนดไว้ เพื่อให้
ได้ข้อมูลเพียงพอที่จะสามารถสนับสนุนงานการให้บริการจราจรทางอากาศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเกิด
ความปลอดภัยกับเที่ยวบินต่างๆ สูงสุด
2.2 กลไกที่ท้าทายกรมอุตุนิยมวิทยาสาหรับการเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย
ความท้าทายเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะภูมิอากาศของประเทศไทยในอนาคต
สาหรับประเทศไทยมีการศึกษาทั้งในเชิงสถิติและการคาดการณ์โดยแบบจาลองภูมิอากาศ ข้อมูลการ
ตรวจวัดที่ผิวพื้นและในบรรยากาศจากสถานีอุตุนิยมวิทยาทั่วประเทศบ่งชี้ว่าอุณหภูมิในประเทศไทยในรอบ 55
ปีที่ผ่านมา (พ.ศ. 2498 – 2552) เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ โดยค่าเฉลี่ยรายปีของอุณหภูมิสูงสุด อุณหภูมิ
เฉลี่ย และอุณหภูมิต่าสุด มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 0.86 0.95 และ 1.45 องศาเซลเซียส ตามลาดับ และมีอัตราการ
เปลี่ยนแปลงต่อทศวรรษเท่ากับ 0.156 0.174 และ 0.263 องศาเซลเซียส ตามลาดับ ซึ่งอัตราการเพิ่มขึ้นของ
อุณหภูมิเฉลี่ยต่อทศวรรษของไทย (0.174 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) มีอัตราการเพิ่มขึ้นสู งกว่าของโลก
(0.126 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ) สาหรับระดับน้าทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมีแนวโน้มสูงขึ้น โดยข้อมูลจากสถานี
วัดระดับน้า 4 สถานีในอ่าวไทยในรอบกว่า 60 ปี (พ.ศ. 2438 – 2547) พบว่าระดับน้าทะเลเฉลี่ยในอ่าวไทยมี
แนวโน้มสูงขึ้นด้วยอัตรา 3.0 – 5.0 มิลลิเมตรต่อปี ขณะที่ข้อมูลจากดาวเทียมวัดระดั บน้าทะเลในรอบ 17 ปี
(พ.ศ. 2536 – 2552) ก็แสดงอัตราเพิ่มขึ้นของระดับน้าทะเลเฉลี่ยที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้
ค่าเฉลี่ยรายปีของความชื้ นสัมพัทธ์และอุณหภูมิมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ในขณะที่อัตราการระเหยของน้ากลับลดลง
สาหรับปริมาณฝนสะสมรายปีของประเทศไทยในรอบ 55 ปีที่ผ่านมา มีแนวโน้มลดลงเพียงเล็กน้อย แต่พบว่า
การเปลี่ ย นแปลงของปริมาณฝนสะสมของประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับปรากฏการณ์เอ็นโซ่ โดยจะมี
ปริมาณฝนสะสมรายปีต่ากว่าปกติในปีที่เกิดเหตุการณ์เอลนีโญ่ และปริมาณฝนสะสมรายปีจะเพิ่มขึ้นในปีที่ตรง
กับเหตุการณ์ลานีญ่า
จากผลการศึกษาในส่วนของภาพรวมของประเทศไทยนั้นจะมีส่วนที่ได้รับผลกระทบจากปรากฎการณ์
การเปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) ดังต่อไปนี้
ปริมาณนาฝน ผลสรุปการคานวณแสดงให้เห็นว่าปริมาณน้าฝนเฉลี่ยรายปีมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นในทั่ว
ทุกภาคของประเทศไทย ทั้งในด้านปริมาณและการกระจายตัวของพื้นที่ที่มีปริมาณฝนตกเพิ่มมากขึ้น ปริมาณ
น้าฝนในแต่ละปีของเกือบทุกพื้นที่จะเพิ่มขึ้น จึงอาจจะบ่งชี้ว่าปริมาณน้าฝนที่ตกในแต่ละครั้งในอนาคตจะเพิ่ม
สูงขึ้น หรือฝนที่ตกแต่ละครั้งจะตกหนักมากขึ้นกว่าที่ เป็นมาในอดีต ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงต่อภาวะน้าท่วม
ฉับพลัน น้าหลาก และภัยธรรมชาติที่จะเกิดตามมาจากอุทกภัยอีกหลายชนิด
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อุณหภูมิสูงสุด ภายใต้สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงก๊าซเรือนกระจกพบว่าอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ ยใน
ประเทศไทยมีแนวโน้มอุณหภูมิสูงสุดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในทุกภาค ผลจากการคาดการณ์แสดงให้เห็นว่าฤดูร้อนจะ
ยาวขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย
อุณหภูมิต่าสุด สภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตแสดงให้เห็นว่าพื้นที่ทั่วประเทศไทยมี
แนวโน้มที่อุณหภูมิรายวันต่าสุดเฉลี่ยจะเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นนี้จะหดสั้นลง
ทิศทางและความเร็วลม พื้นที่ตอนบนของประเทศที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นดิน ได้แก่ ภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉีย งเหนื อ ภาคกลางตอนบน ในรอบ 100 ปีข้างหน้าไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการพัด
ปกคลุมของลมมากนัก โดยทิศทางของลมที่พัดปกคลุม ยังคงมีค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับที่ เคยเป็นมาในอดีต การ
เปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและความเร็วของลมจะปรากฏในพื้นที่ใกล้ชายฝั่งตั้งแต่บริเวณภาคกลางตอนล่าง
และภาคตะวั น ออก และในพื้ น ที่ ภ าคใต้ ซึ่ ง มี ลั ก ษณะเป็ น คาบสมุ ท รยื่ น ออกมาจากแผ่ น ดิ น จะเห็ น การ
เปลี่ยนแปลงได้อย่างชัดเจน
ผลกระทบต่อการเกษตรกรรม การประเมินผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศต่อผลผลิตทาง
การเกษตรทีเ่ ป็นการศึกษาภายใต้โครงการผลกระทบของภาวะโลกร้อนต่อผลผลิตข้าว อ้อย มันสาปะหลัง และ
ข้าวโพดของประเทศไทย ได้ผลสรุปว่าผลผลิตทางการเกษตรในประเทศไทยโดยทั่วไปไม่ได้รับผลกระทบที่
รุนแรงจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ยกเว้นมันสาปะหลัง อย่างไรก็ตามความแปรปรวนของสภาพอากาศใน
อนาคตจะส่ งผลให้ ผ ลผลิ ตทางการเกษตรมีความแปรปรวนไปด้ว ยเช่นกัน เช่น ผลผลิ ต ข้าวอาจลดลงได้
เนื่องจากธาตุอาหารในดิน และการกระจายตัวของฝน ส่วนสาเหตุที่ผลผลิตมันสาปะหลังลดลง เนื่องจาก
คุณสมบัติของดิน และปริมาณน้าฝนที่ไม่สัมพันธ์กัน นอกจากนีผ้ ลผลิตข้าวโพดจะลดลงเนื่องจากการขาดน้าใน
ระยะออกดอก โดยเฉพาะในช่วงข้าวโพดออกไหมและช่วงที่ปรากฏช่อเกสรตัวผู้
ผลกระทบต่ อ ทรั พ ยากรน า การเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศจะส่ ง ผลกระทบโดยตรงต่ อ แหล่ ง น้ า
โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝนและปริมาณฝนรายปี การเปลี่ย นแปลงอุณหภูมิ ความเร็ว
และทิศทางลม มีส่วนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อแหล่งน้า เนื่องจากเป็นตัวกาหนดปริมาณน้าที่เกิดจากลุ่มน้า
ลุ่มน้าสาขาส่วนใหญ่ของแม่น้าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยในอนาคต มีแนวโน้มที่ปริมาณน้าจะมากขึ้น
เนื่องจากปริมาณฝนที่ ตกเพิ่มขึ้น โดยเมื่อพิจารณาสถานการณ์ในปีที่ฝนตกมากนั้น เกือบทุกลุ่มน้าสาขาของ
แม่น้ าโขงในประเทศลาวและประเทศไทยจะมีป ริม าณน้ าที่ สู งขึ้ น แนวโน้มปริมาณฝนเพิ่ ม ขึ้ น ในบริ เ วณ
ภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงฤดูแล้ง ส่วนทางภาคตะวันออกจะมีปริมาณฝนลดลง ทั้งนี้ คาดว่าปริมาณฝน
รายปีโดยรวมทั้งประเทศจะเพิ่มขึ้นเนื่องจากจะมีปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในช่วงฤดูฝน นอกจากนี้ยังมีการคาดการณ์
ว่าการไหลของน้าบนผิวดิน (run-off) และการเกิดน้าท่วมจะเพิ่มขึ้น การเปลี่ยนแปลงการกระจายตัวของฝน
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จะทาให้การจัดการทรัพยากรน้าในอนาคตมีความซับซ้อนและยากขึ้น จากการศึกษาความสมดุลของน้าในลุ่ม
น้าแม่กลองแสดงให้เห็นว่า ถึงแม้ปริมาณน้าฝนที่เพิ่มขึ้นจะทาให้การขาดแคลนน้าลดลง แต่การจัดการน้าใน
เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์จะมีความยุ่งยากขึ้นเนื่ องจากจะต้องมีการปล่อยน้าเพื่อควบคุม การ
แพร่กระจายของน้าทะเลบริเวณปากแม่น้า โดยเฉพาะในฤดูแล้งซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ปริมาณน้าในลาน้าลดระดับลง
นอกจากนั้นจากการเปลี่ยนแปลงระดับน้าทะเลจะยิ่ง ทาให้ปัญหาการแทรกตัวของน้าเค็มบริเวณปากแม่น้า
รุนแรงมากขึ้นด้วย
ผลกระทบต่อการเพิ่มขึนของระดับนาทะเล การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะส่งผลกระทบต่อ
ระดับน้าทะเล โดยเฉพาะบริเวณใกล้เส้นศูนย์ สูตร เช่น ในประเทศไทย อันเป็นผลเนื่องจากการละลายของ
น้าแข็งและการขยายตัวของมวลน้าในมหาสมุทรจากอุณหภูมิน้าทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น
ผลกระทบต่อการตังถิ่นฐานของชุมชน การใช้พลังงาน และการรักษาพยาบาล การเปลี่ยนแปลง
ด้านอุณหภูมิ โดยเฉพาะการที่อุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความต้องการใช้ไ ฟฟ้า การศึกษาซึ่งได้
ประเมินความต้องการใช้ไฟฟ้าในประเทศไทยรายวันในช่วงฤดูกาลต่า งๆ แสดงผลการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิ
สูงสุด ประเทศไทยจะมีอุณหภูมิสูงขึ้น มากที่ สุ ด ในช่ว งฤดูร้อน ซึ่งตรงกับช่วงที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้ าใน
ประเทศสูงสุดด้วยเช่นกัน ดังนั้น การคาดการณ์ความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยพิจารณาการเติบโตทางเศรษฐกิจ
เพียงอย่างเดียว และไม่ได้คานึงถึงการเปลี่ยนแปลงภูมิสภาพภูมิอากาศในอนาคตอาจจะทาให้ผลที่ ได้จากการ
คาดการณ์ต่ากว่าความเป็นจริง
สาหรับการศึกษาโดยกลุ่ม Water Utilization Program – Finland team (WUP Fin) ที่ Mekong
River Commission (MRC) ได้แสดงให้เห็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตพื้นที่น้าท่วมในลุ่มแม่น้าสงคราม ภายใต้
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศมีผลการศึกษาบ่งชี้ว่า ปริมาณฝนในลุ่มน้าโขงในอนาคตอาจทาให้สภาพน้าท่วมใน
พื้นที่ลุ่มแม่น้าสงครามตอนล่างมีขอบเขตที่ กว้างกว่าปัจจุบัน และอาจส่งผลกระทบต่อสภาพความเป็นอยู่ของ
ชุมชนโดยรอบ
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัย การที่อุณหภูมิและปริมาณน้าฝนเพิ่มสูงขึ้นในหลายๆ พื้นที่ เป็นสาเหตุ
ให้เกิดโรคที่มีแมลงเป็นพาหะและโรคระบาดที่ มาจากน้ามากขึ้น จะส่งผลให้การระบาดของโรคไข้เลือดออกมี
แนวโน้มสูงขึ้น ทั้งนี้ผลการศึกษาระบุว่าโรคไข้เลือดออก มีแนวโน้มจะระบาดมากที่สุด ในช่วงเดือน เมษายน –
พฤษภาคม โดยมีระยะที่เชื้อเพิ่มจานวน (log growth phase) เป็นระยะเวลาประมาณ 3 เดือน ซึ่งจะส่งผลให้
เกิดผู้ป่วยมากที่สุดในช่วงเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคม
ผลกระทบต่อการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวเป็นภาคส่วนสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทย ซึ่งจะ
ได้ รั บ ผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศในลั ก ษณะต่ า งๆ ทั้ ง ในระยะสั้ น และระยะยาว เช่ น
การเปลี่ ยนแปลงปริ มาณฝน และรู ปแบบการกระจายของฝนรายปีตลอดจนอุ ณหภูมิ และปัจจัยที่ส าคัญทาง
สมุทรศาสตร์
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บทที่ 2
ยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่สาคัญที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเทศไทยได้มีการกาหนดยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่สาคัญ ตามนโยบายของรัฐบาลที่
มุ่งเน้นการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และหน่วยงานภาครัฐให้มีแนวทางที่ชัดเจน และมีพัฒนาอย่าง
ยั่งยืน กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจ เฝ้าระวังสภาวะอากาศ
และแผ่นดินไหวของประเทศ และต้องดาเนินการภายใต้กรอบความร่วมมือขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ และหน่วยงานสากลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับผลการสารวจ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถสรุปผลการศึกษาในยุทธศาสตร์ แนวนโยบาย และแผนงานที่
เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ ดังนี้
1. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ได้กาหนดวิสัยทัศน์ไว้ ดังนี้ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็ น
ประเทศพัฒนาแล้ ว ด้ ว ยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า
“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ความมั่น คง หมายถึง การมี ความมั่นคงปลอดภัยจากภัย และการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง
ในทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุข ได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐาน
ขององค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ ในภาวะความยากจน เศรษฐกิจในประเทศมี ความเข้ มแข็ ง
ขณะเดียวกันต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่างๆ
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ส ามารถสร้า งความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิต ของ
ประชาชนให้ เ พิ่ ม ขึ้น อย่ า งต่ อเนื่ อง ซึ่งเป็นการเจริญ เติ บ โตของเศรษฐกิจ ที่ อยู่ บนหลั ก การใช้ การรั ก ษา
และการฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ส ร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสอดคล้อ งกับ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรร มชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้น และสิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น
คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ เพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมีนโยบายที่มุ่ง
ประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาคส่วนในสังคม
ยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในภาพรวมที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา คือการนาเทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการดาเนินงาน การวางกลยุทธ์ในระยะยาว การบูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในและ
องค์การระหว่างประเทศในการดาเนิ นตามข้ อ ก าหนด กฎ ระเบียบ และมาตรฐานสากลต่างๆ การเตรี ยม
ความพร้อมของบุ คลากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เ หมาะสมมาใช้รองรับความท้าทายสาคัญ ใน
ความเปลี่ย นแปลงจากโลกาภิวัต น์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยี และการพัฒนา
อย่า งก้าวกระโดดจะก่อให้ เ กิ ด นวั ต กรรมอย่ า งพลิก ผัน อาทิ เทคโนโลยี ปัญญาประดิ ษ ฐ์ อินเทอร์เน็ตใน
ทุกสรรพสิ่ง การวิเคราะห์ข้อมูล ขนาดใหญ่ หุ่นยนต์ และโดรน เทคโนโลยี ส มัยใหม่ และมีศักยภาพใน
การคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะระดับความรุนแรงของ
ผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอ ากาศโลกและการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่
รวดเร็ว และคาดการณ์ได้ยาก ซึง่ แต่ละยุทธศาสตร์ท่ีเกีย่ วข้องมีดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
การพัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษาดุลยภาพ
ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอานาจ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงรูปแบบใหม่ ด้วยการพัฒนาระบบ
การเตรี ยมพร้ อมแห่ งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถ
รับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณา
การทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน และมิตรประเทศ
ทั่วโลก
2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
การพัฒ นาภาคการผลิ ตและบริการ บนฐานของการพัฒ นานวัตกรรมและมีความเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม โดยมีการใช้ดิจิทัลและการค้าที่เข้มข้นเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม และขยายกิจกรรมการผลิตและบริการ
โดยมุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับโลกและระดับภูมิภาค ในอุตสาหกรรมหลายสาขา และภาคบริการที่หลากหลาย
ตามรู ป แบบการดาเนิ น ชีวิต และการดาเนินธุรกิจที่เปลี่ ยนไป การลงทุนพัฒ นาโครงสร้า งพื้นฐาน ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ของประเทศในมิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และดิจิทัล
3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน
การพัฒนาศักยภาพคนในการใช้ดิจิทัลตลอดช่วงชีวิต เพื่อสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ
และการยกระดับคุณภาพการเรียนรู้ ให้มีคุณภาพเท่าเทียมและทั่วถึง โดยการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและสื่ อ
เพื่อการเรียนรู้
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4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและความเท่าเทียมกันทางสังคม
การพัฒนาสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกสนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมและพัฒนาภาคประชาชน
ให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
วางระบบบริ หารจั ดการน้ าให้ มี ประสิ ทธิ ภาพ เน้ นการปรั บระบบบริ หารจั ดการอุ ทกภั ยอย่ าง
บูรณาการ พัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย
6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
การนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ เพื่อลดเอกสารที่ไม่จาเป็น มีช่องทางการให้บริการที่
สะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพ การพัฒ นาระบบการให้ บริการประชาชนสู่
ความเป็นเลิศ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการทั้งประชาชนและภาคธุรกิจโดยยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีการพัฒนาศูนย์กลางการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ด้วยระบบ Digital Service อย่าง
เหมาะสม จัดทาฐานข้อมูลงานบริการให้ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพ ผู้รับบริการทุกคนสามารถเข้าถึง
บริการได้ง่าย สะดวก หลายรูปแบบ เช่น การให้บริการ ณ จุดให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ การให้บริการ
ออนไลน์ ผ่ านทางเว็บไซต์ การให้ บ ริ การผ่านโปรแกรมประยุกต์บนโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น เปิดโอกาสให้
ภาคเอกชนเข้ามาช่วยสนับสนุนพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการของ
หน่วยงานให้สามารถบริการเชิงรุกทั้งในเรื่องการให้ข้อมูล การให้บริการตลอดช่วงชีวิต เพื่อนาไปสู่การจัดทา
Web Portal ของงานบริการที่เชื่อมโยงกับระบบ Digital Service ของหน่วยงานต่างๆ ในอนาคต การปรับ
วัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัม ฤทธิ์แ ละผลประโยชน์ ส่วนรวม มีค วามทันสมั ย และพร้อ มที่จ ะปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ย นแปลงของโลกอยู่ต ลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่ เ ป็น ดิ จิ ทั ล เข้า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ อ ย่ า งคุ้ ม ค่ า และปฏิบ ัต ิง านเทีย บได้กั บ
มาตรฐานสากล
2. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ยึดหลัก
“ปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย ง” “การพัฒ นาที่ยั่งยืน ” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒ นา” ที่ต่อเนื่องจาก
แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั งคมแห่ งชาติ ฉ บั บ ที่ 9-11 และยึ ด หลั ก การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จ ที่ ล ด
ความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและ
นวัตกรรม สาหรับการกาหนดวิสัยทัศน์ของแผนพั ฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับนี้ยึดวิสัยทัศน์ของ
กรอบยุทธศาสตร์ชาติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
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จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 นี้ ได้สะท้อนบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไว้ดังนี้
1) มีข้อมูลให้ค้นหา ติดตาม รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติที่มีความผัน
ผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อการผลิตในภาคเกษตร และความมั่นคงด้านอาหารและน้า
2) สนับสนุน ส่งเสริม แจ้งเตือนประชาชนและสังคม เพื่อให้เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ และ
ลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย
3) สามารถพยากรณ์อากาศรองรับการปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และศักยภาพของพื้นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based)
4) สามารถพยากรณ์อากาศรองรับการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและ
การท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโต
5) สนับสนุน อานวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและองค์ความรู้ได้อย่างไร้
ขีดจากัด ลดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเทคโนโลยี เป็นต้น
6) เพิ่มการใช้ร ะบบดิจิ ทัล ในการให้ บริการ รวมถึงพัฒ นาบุคลากรให้ มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลที่เพิ่มขึ้น
3. นโยบายประเทศไทย 4.0 กับบทบาทและหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
นโยบายประเทศไทย 4.0 ซึ่งเป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย โดย
กาหนดโมเดลพัฒนาเศรษฐกิจของรัฐบาล บริหารประเทศบนวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ” มีภารกิจ
การขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศที่สาคัญในด้านต่างๆ เพื่อปรับแก้ จัดระบบ ปรับทิศทาง และสร้างหนทางพัฒนา
ประเทศให้ เ จริ ญ สามารถรั บ มื อ กั บ โอกาสและภั ย คุ ก คามแบบใหม่ ที่ เ ปลี่ ย นแปลงอย่ า งรวดเร็ ว รุ น แรง
ในศตวรรษที่ 21 ได้
ประเทศไทย 4.0 เป็นความมุ่งมั่นของนายกรัฐมนตรี ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่
“Value–Based Economy” หรือ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจาก
การผลิ ต สิ น ค้ า “โภคภั ณ ฑ์ ” ไปสู่ สิ น ค้ า เชิ ง “นวั ต กรรม” เปลี่ ย นจากการขั บ เคลื่ อ นประเทศด้ ว ย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่ การขับเคลื่ อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจาก
การเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นนโยบายที่ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนามนุษย์ควบคู่ไปกับ
การนาเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์เพื่อการผลิตและการบริการ นโยบาย 4.0 จะประสบความสาเร็จได้ต้องอาศัย
ความร่วมมือ และความมุ่งมั่นของคนไทยทั้งภาครั ฐ และภาคเอกชน หากประเทศไทยสามารถขับเคลื่ อน
นโยบายดั ง กล่ า วได้ จะท าให้ ภ าพรวมเศรษฐกิ จ ไทยหลุ ด พ้ น จากกั บ ดั ก ประเทศที่ มี ร ายได้ ป านกลาง
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และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจ และสังคมให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนได้อ ย่างแท้จริง ด้วยภาพความจริงที่ว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม
การเปลี่ ย นแปลงในส่วนนี้จึ งเกิดขึ้น ได้ โดยเปลี่ ยนจากการทาเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่
หรือ Smart Farming ซึ่งสิ่งสาคัญประการหนึ่งคือการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้าน ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล
การตลาด ปัจจัยการผลิต สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ซึ่งเป็นบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้อง
สนองตอบ รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบริการของภาคเอกชน เช่น การท่องเที่ยว การคมนาคมทั้งทางอากาศ
ทางบก หรือทางเรือ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับเปลี่ยนบทบาทเป็น High Value Services มีการให้ข้อมูล
ข่าวสารที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว ทันกาล เป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ แม่นยา และมีประสิทธิภาพ
4. แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ตามแผนพั ฒ นาดิ จิ ทั ล เพื่ อ เศรษฐกิ จ และสั ง คม ได้ ก าหนดวิ สั ย ทั ศ น์ ดิ จิ ทั ล ไทยแลนด์ (Digital
Thailand) ไว้ดังนี้ “ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพ
ในการพั ฒ นา โครงสร้ า งพื้ น ฐาน นวั ต กรรม ข้ อ มู ล ทุ น มนุ ษ ย์ และทรั พ ยากรอื่ น ใด เพื่ อ ขั บ เคลื่ อ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั่งยืนให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
บทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สอดคล้องกับเป้าหมายของแผนฯ มี ดังนี้
1) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา
2) สร้ างโอกาสทางสั ง คมอย่ า งเท่ า เที ย มด้ว ยข้ อ มูล ข่ าวสารและบริ ก ารต่ างๆ ผ่ านสื่ อดิจิทัล เพื่ อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและ
สะดวก และมีประชาชนที่รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว
3) เตรียมความพร้อมให้บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความรู้และทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนิน
ชีวิตและการประกอบอาชี พในยุ ค ดิจิ ทัล และสามารถวางแผนการนาเทคโนโลยี ดิจิ ทัล ไปพัฒ นาภารกิ จ
ตลอดจนสามารถสร้างคุณค่าจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้
4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
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5. นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กาหนดวิสัยทัศน์ “ผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ภายใน 5 ปี”
จากแนวนโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนี้ ได้สะท้อนบทบาทหน้าที่
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ดังนี้
1) ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและเตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล
2) สนับสนุนให้ ประชาชน ภาครัฐ และเอกชน ได้รับข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และการเตือนภัยจาก
สภาวะอากาศ ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
6. แผนยุทธศาสตร์การดาเนินการขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนยุทธศาสตร์ขององค์การอุตุนิยมวิทยาโลก สามารถสรุปประเด็นสาคัญ ได้ดังนี้
วิสัยทัศน์ (Vision) ของ WMO ได้กาหนดไว้ “องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) เป็นองค์กรแห่ง
ความร่วมมือระหว่างประเทศของมวลสมาชิก ที่จัดเตรียมและบริการความเป็นเลิศทางด้านสภาวะอากาศที่
เชื่อถือได้ ทั้งในด้านภูมิอากาศ อุทกวิทยา และส่วนที่เกี่ยวข้องกับสภาวะแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อพัฒนาความอยู่ดีมี
สุขของนานาประเทศ”
พันธกิจ (Mission) ของ WMO ที่กาหนดไว้
1) สนับสนุนความร่วมมือในระดับโลกในการจัดตั้งเครือข่ายของสถานีต่างๆ เพื่อจัดทาข้อมูลการ
สังเกตการณ์ด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และธรณีวิทยาที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งสนับสนุนให้มี
การจัดตั้งศูนย์การบารุงรักษาที่สอดคล้องกับข้อกาหนดของการอุตุนิยมวิทยา
2) ส่ ง เสริ ม การจั ด ตั้ ง และบ ารุ ง รั ก ษาระบบข้ อ มู ล ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ ท าให้ ส ามารถเกิ ด การ
แลกเปลี่ยนกันได้อย่างรวดเร็ว
3) ส่งเสริมให้มีมาตรฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเผยแพร่ข่าวสารข้อมูล
ที่ถูกต้องแม่นยา
4) มีการประยุกต์ใช้การอุตุนิยมวิทยาไปทางด้านต่างๆ ทั้งทางด้านการบิน การเดินเรือ ปัญหาการ
จัดการน้า และกิจกรรมที่เกิดจากมนุษย์ทั้งหลาย
5) ส่งเสริมกิจกรรมการปฏิบัติการด้านอุทกวิทยา อีกทั้งให้เกิดความเชื่อมโยงของการบริการด้าน
อุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
6) กระตุ้นให้เกิดการทาวิจัย และการฝึกอบรมทางด้านอุตุนิยมวิทยาและเรื่องที่เกี่ยวข้อง และช่วย
ประสานงานให้เกิดงานวิจัย และการฝึกอบรมในระดับนานาชาติ
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แผนยุทธศาสตร์ (Strategic Planning) ของ WMO
แผนยุ ทธศาสตร์ของ WMO จัดทาขึ้นเพื่อเป็นแนวทางและลาดับขั้นตอนของกิจกรรมของมวล
สมาชิกและองค์กรที่เกี่ยวข้อง ในอันที่จะสามารถพัฒนาข้อมูลและบริการที่สาคัญ คงไว้ซึ่งโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็น และเพื่อที่จะได้รับผลประโยชน์โดยตรงจากความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยแผน
ยุทธศาสตร์นี้จะให้ความสาคัญใน 7 ประเด็นหลัก โดยประเด็นหลักนี้จะสะท้อนให้เห็นปัจจัยความต้องการที่มา
จากมวลสมาชิกของ WMO และองค์กรที่เกี่ยวข้องที่จะนาไปสู่แผนยุทธศาสตร์ปี 2016-2019 ที่จะมั่นใจได้ว่า
ผลประโยชน์ทั้งหลายจะส่งผลไปยังสมาชิกประเทศต่า งๆ แผนปฏิบัติการณ์ของ WMO จะช่วยการจัดสรร
ทรัพยากรและการพิจารณาความเสี่ยงอย่างได้ผลด้วยระบบการตรวจติดตามและการการประเมินของ WMO
แผนยุทธศาสตร์ 7 ประเด็นของ WMO
1) ลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction)
การปรับปรุงพัฒนาระบบการพยากรณ์ที่ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งระบบการเตือนภัย
ล่วงหน้าจากภัยพิบัติต่างๆ อันเป็นผลจากการอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา และจากทางด้านสภาวะแวดล้อม
ตั้งแต่ภูมิภาคเขตร้อนจนถึงขั้วโลก
2) กรอบการบริการทางด้านสภาพภูมิอากาศระดับโลก (Global Framework for Climate Services)
• ดาเนินการการให้บริการด้านสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะประเทศที่ยังขาดแคลนในสิ่งต่างๆ
เหล่านี้
• จัดตั้งศูนย์สภาพภูมิอากาศระดับภูมิภาค
• บ่งชี้ความต้องการด้านสภาพภูมิอากาศของผู้ใช้ประโยชน์
• พั ฒ นาระบบข้ อ มู ล บริ ก ารด้ า นสภาพภู มิ อ ากาศ ( Climate Services Information
System : CSIS)
• พัฒนาก้าวหน้าทางด้านทักษะการพยากรณ์ทั้งนอกฤดูกาลและในฤดูกาล (Sub-seasonal
to Seasonal : S2S)
3) บูรณาการระบบการสังเกตการณ์ระดับโลกและระบบข้อมูลของ WMO
สร้ า งความมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพของระบบการสั ง เกตการณ์ ใ นระดั บ โลก (Global Observing
System) โดยการดาเนินงานแบบบูร ณาการเต็มรูปแบบของระบบการสั งเกตการณ์ และระบบข้อมูล ของ
WMO ที่ จ ะส่ ง ผลให้ ก ารสั ง เกตการณ์ มี ม าตรฐานที่ ชั ด เจน และมี ค วามถู ก ต้ อ งแม่ น ย า อั น จะส่ ง ผลดี ต่ อ
เป้าประสงค์ของ WMO
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4) การบิน (Aviation)
ปรับปรุงพัฒนาความสามารถในการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา อุทกวิทยา ระดับประเทศ ที่จะให้
มีบริการคุณภาพสูงแบบยั่งยืน เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจราจรทางอากาศทั่วโลก ที่ปลอดภัยและมี
ประสิทธิภาพสูง ทั้งนี้จะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับปัจจัยทางสภาพแวดล้อมต่างๆ
• เร่งให้มีการดาเนินการตามระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ มีคุณสมบัติตามมาตรฐานของ
องค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (International Civil Aviation Organization ;
ICAO) และ WMO
• จัดการกับข้อกาหนดและความท้าทายที่เชื่อมโยงกับแผนการบริหารจัดการด้านการบินของ
ICAO ในปี 2013-2028
• ผลักดันให้อุตุนิยมวิทยาการบินให้มีความเข้มแข็งยั่งยืน และสามารถอยู่ในสถานะที่แข่งขันได้
โดยการปรับปรุงกระบวนการด้านต้นทุน และแนวคิดทางด้านธุรกิจที่เหมาะสม
5) เขตขั้วโลกและภูเขาสูง
ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา ในการเฝ้าสังเกต การพยากรณ์
และบริการ ในเขตขั้วโลกและภูเขาสูง
• การดาเนินงานในส่วนการเฝ้าสังเกตการณ์ ส่วนที่ปกคลุมด้วยน้าแข็งระดับโลก (Global
Cryosphere Watch ; GCW)
• มีความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศและสภาพภูมิอากาศในเขตนี้
• ความก้าวหน้าในการพยากรณ์เขตขั้วโลกภายใต้ระบบบูรณาการการพยากรณ์ขั้วโลกใน
ระดับโลก (Global Integrated Polar Prediction System ; GIPPS)
6) การพัฒนาขีดความสามารถ (Capacity Development)
ยกระดั บ ขี ด ความสามารถขององค์ ก รอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและอุ ท กวิ ท ยาระดั บ ประเทศในการ
ให้บริการ โดยปรับปรุงสมรรถนะของทรัพยากรมนุษย์ ด้านเทคนิค และปัจจัยพื้นฐาน โดยเฉพาะในกลุ่ ม
ประเทศด้อยพัฒนา และรัฐในหมู่เกาะต่างๆ
7) โครงสร้างการบริหารงาน (Governance)
ปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของ WMO โดยใช้ ก ระบวนการปรั บ ปรุ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ งในส่ ว นของ
การประเมิน และมีข้อเสนอแนะ ในโครงสร้างของ WMO การปฏิบัติงาน และในส่วนของงบประมาณ
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แผนภาพแสดงห่วงโซ่ของคุณค่า (Value Chain) ของ WMO
องค์การอุตุนิย มวิทยาโลกได้จัดทาแผนยุทธศาสตร์ล่าสุดที่แสดงบทบาทในสหประชาชาติส าหรับ
ค.ศ. 2020-2023 เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้
การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น ตามที่ ส หประชาชาติ ไ ด้ ก าหนดเป้ า หมายไว้ ใ นปี 2030 และข้ อ ตกลง
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่ปารีส รวมทั้งกรอบแนวคิดการลดความเสี่ยงในภัยพิบัติ จากธรรมชาติ ที่เมือง
เซนได (Sendai) WMO ได้ กาหนดเป้ าหมายไปสู่ การจัดการข้อมูล และการบริการด้ านอุตุนิย มวิ ทยาและ
อุทกวิทยา ให้ เป็ น ข้อมูล ที่ ใช้งานที่ดี เข้าถึงได้ ง่าย และมีความน่า เชื่อถือ (Actionable, Accessible and
Authoritative : AAA) ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ
ด้ว ยแนวคิดนี้ ได้ทาให้ห น่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาทั้งในระดับประเทศ และระดับ
นานาชาติมุ่งเป้าการดาเนินการผ่านโปรแกรมต่างๆ ของ WMO เช่น การจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นข้อมูลปัจจุบัน
(real time) การวิเคราะห์ข้อมูล การพยากรณ์และการบริหารจัดการต่างๆ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ให้กับงาน
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและอุ ท กวิ ท ยา มี ก ารด าเนิ น งานอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลสู ง สุ ด WMO
จะดาเนินการด้วยวิสัยทัศน์และแผนงานต่างๆ ตามแผนยุทธศาสตร์ที่กาหนดไว้ดังนี้
วิสัยทัศน์ กาหนดไว้ว่า “ภายในปี 2030 ประเทศสมาชิกของ WMO ทั่วโลก มีหน่วยงานที่สามารถ
ให้บริการอย่างเป็นเลิศ รองรับการบริการทางภาคพื้นดิน ทะเล และอากาศ กับสภาวะการเปลี่ยนแปลงไป
อย่างรุนแรงของสภาพอากาศ น้า ภูมิอากาศ และเหตุการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และทาให้ไม่ส่งผลกระทบ
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ”
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WMO ได้กาหนดเป้าประสงค์ (Overarching Priorities) ตามแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
1) ยกระดับการเตรียมการ รวมถึงลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ
2) สนับสนุนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านภูมิอากาศ เพื่อสร้างความยืนหยุ่น และการปรับสภาพที่
เหมาะสมเพื่อลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
3) สร้างมูลค่าเพิ่มด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการบริการด้านอุตุนิยมวิทยา และอุทกวิทยา
WMO มีการกาหนดเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Goals) 5 ประการ คือ
เป้าหมายที่ 1 ตอบสนองความต้องการของภาคสังคม เป็นการดาเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนองตรง
ต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเป็นบริการที่เชื่อถือได้ นาไปปฏิบัติได้ และเข้าถึงได้โดยง่าย
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
1) มีการแบ่งปั นระบบการเตือนภัยล่ วงหน้าของประเทศต่างๆ เพื่อพัฒนาให้เป็นระบบเตื อนภัย
ทั่วโลก
2) บูรณาการข้อมูลที่เกี่ยวกับด้านภูมิอากาศ
3) สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้าให้เกิดความอย่างยั่งยืน
4) ยกระดับการให้ข้อมูลและการบริการเพื่อสนับสนุนผู้ที่มีอานาจในการตัดสิน
แผนงานรองรับสาหรับเป้าหมายที่ 1 มีดังนี้
1) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางการเกษตร (Agricultural Meteorology Programme)
2) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ (Aeronautical Meteorology Programme)
3) โปรแกรมอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorology and Oceanography Programme)
4) โปรแกรมให้บริการรายงานสภาพภูมิอากาศสาธารณะ (Public Weather Services Programme)
5) โปรแกรมการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction Programme)
6) โปรแกรมพายุไซโคลน (Tropical Cyclone Programme)
7) โปรแกรมภูมิอากาศของโลก (World Climate Programme)
8) โปรแกรมอุกทกวิยาและแหล่งน้า (Hydrology and Water Resources Programme)
เป้าหมายที่ 2 ยกระดับระบบการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งสาหรับ
พื้นฐานทางด้านเทคนิคสาหรับในอนาคต
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
1) สร้างมาตรฐานในระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ให้เกิดความน่าเชื่อถือระดับสูงสุด
2) บูรณาการเครือข่ายการเฝ้าสังเกตการณ์ และระบบการบริหารข้อมูล
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3) ลดช่องว่างของระบบการเฝ้าสังเกตการณ์ในระดับโลก
4) สนับสนุนและส่งเสริมการแลกเปลี่ยนข้อมูลให้เกิดขึ้นในวงกว้างโดยไม่มีค่าจ่าย
5) ยกระดับคุณค่าในการบริการ โดยเป็นความร่วมมือทั้งในระดับโลกและท้องถิ่น พัฒนาระบบการ
พยากรณ์ที่ปราศจากข้อจากัดอย่างมีประสิทธิภาพ
แผนงานรองรับสาหรับเป้าหมายที่ 2 มีดังนี้
1) การเฝ้าระวังภูมิอากาศของโลก (World Weather Watch : WWW)
2) ระบบการสังเกตการณ์ โลกแบบบูรณาการของ WMO (WMO Integrated Global Observing
System ; WIGOS)
3) ระบบการพยากรณ์และประมวลผลระดับโลก (Global Data-processing and Forecasting
System ; GDPFS)
4) ระบบโทรคมนาคมสาหรับโลก (Global Telecommunication System ; GTS)
5) กิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อกรณีฉุกเฉิน (Emergency Response Activities ; ERA)
6) ระบบข้อมูลของ WMO (WMO Information System ; WIS)
7) โปรแกรมเครื่องมืออุปกรณ์และวิธีการเพื่อการสังเกตการณ์ (Instruments and Methods of
Observation Programme ; IMOP)
8) โปรแกรมเฝ้าระวังทางอากาศของ WMO (WMO Space Programme ; WSP)
9) การจัดการข้อมูล ของ WWW (WWW Data Management ; WWWDM)
10) กิจกรรมสนับสนุนระบบ WWW (WWW System Support Activity ; WWWSSA)
11) กิจกรรมแอนตาร์กติกของ WMO (WMO Antarctic Activities ; WMOAA)
12) ระบบการเฝ้ าสั งเกตการณ์ ของวั ฏจั กรอุ กทกวิ ทยาโลก (World Hydrological Cycle Observing
System ; WHYCOS)
13) ระบบการเฝ้ า สั ง เกตการณ์ ข องอุ ก ทกวิ ท ยาของ WMO (WMO Hydrological Observing
System ; WHOS)
14) กรอบความร่ ว มมื อ การบริ ห ารจั ด การคุ ณ ภาพ WMO (WMO Quality Management
Framework ; WMO-QMF)
15) ระบบการสังเกตการณ์ภูมิอากาศของโลก (Global Climate Observing System ; GCOS)
16) การวิ จั ย และการให้ บ ริ ก ารการสั ง เกตการณ์ ขั้ ว โลกและบริ เ วณพื้ น ที่ สู ง (Polar and High
Mountain Observation Research and Services ; PHORS)
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เป้าหมายที่ 3 ความก้าวหน้าด้านการวิจัย ตามเป้าหมายที่กาหนด มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทาง
วิทยาศาสตร์
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
1) ยกระดับความก้าวหน้าองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์
2) ยกระดับความรู้ทางวิทยาศาสตร์เพื่อตอบสนองห่วงโซ่ของคุณค่า (Value Chain) ซึ่งมุ่งให้ เกิด
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ซึ่งจะช่วยพัฒนาความสามารถในการพยากรณ์
3) จัดให้เกิดความก้าวหน้าทางนโยบายที่เกี่ยวกับงานทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
แผนงานรองรับสาหรับเป้าหมายที่ 3 มีดังนี้
1) โปรแกรมการวิจัยสภาพอากาศของโลก (World Weather Research Programme)
2) การเฝ้าสังเกตการณ์บรรยากาศของโลก (Global Atmosphere Watch)
3) โปรแกรมการวิจัยภูมิอากาศของโลก (World Climate Research Programme)
เป้าหมายที่ 4 ปิดช่องว่างของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการให้บริการด้านภูมิอากาศ โดยเป็น
การยกระดับและการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของสมาชิก WMO ทั้งนี้เพื่อจะพัฒนาขีดความสามารถ
ของสมาชิกให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งหมด
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
1) ค้นหาความต้องการของประเทศกาลังพัฒนา เพื่อให้ประเทศเหล่านั้นได้รับการเตือนภัยล่วงหน้า
และการให้บริการทางด้านภูมิอากาศ
2) พัฒนา และสร้างความยั่งยืน สาหรับสมรรถนะหลัก (Core Competencies) และความรู้ความ
ชานาญ
3) สร้างหุ้นส่วนเชิงกลยุทธ์ (Strategic Partnerships)
แผนงานรองรับสาหรับเป้าหมายที่ 4 มีดังนี้
1) โปรแกรมความร่วมมือของอาสาสมัคร (Voluntary Cooperation Programme)
2) ความร่ ว มมื อ ในการพั ฒ นาและเคลื่ อ นย้ า ยทรั พ ยากร ( Resource Mobilization and
Development Partnerships)
3) โปรแกรมระดับภูมิภาค (Regional Programme)
4) โครงการช่วยเหลือประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Leased Developed Countries)
5) โครงการช่วยเหลือรัฐหมู่เกาะขนาดเล็ก (Small Island Development States)
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เป้าหมายที่ 5 มีการทางานแบบชาญฉลาด โดยเป็นการสนับสนุนการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ
และการดาเนินงาน ของ WMO
เป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Objectives)
1) กาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ดีที่สุดเพื่อสนับสนุนต่อการดาเนินงานตามแผนกลยุทธ์
2) กาหนดให้มีการสื่ อสารอย่างมีประสิทธิภ าพเพื่อแจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ ข อง
WMO
3) ความมั่นใจในความเท่าเทียมกันเรื่องเพศในเรื่องธรรมาภิบาล ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ และ
การตัดสินใจ
แผนงานรองรับสาหรับเป้าหมายที่ 5 มีดังนี้
1) การประชุมผู้เชี่ยวชาญ (Expert Meeting)
2) ความร่วมมือเกี่ยวกับรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (Coherent Electromagnetic Radiation)
3) โปรแกรมทางกลยุทธ์ (Strategic Programme)
4) ความร่วมมือเกี่ยวกับข้อมูลและระบบสาธารณะ (Information and Public Affairs)
5) ความร่วมมือในมหาสมุทรอินเดีย (India Ocean)
6) ความร่วมมือในการพยากรณ์และสภาพภูมิอากาศ (Climate and Forecast)
7) วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือ สาหรับการควบคุม (Regulatory Material)
7. แผนยุ ท ธศาสตร์ ก ารด าเนิ น การองค์ ก ารการบิ น พลเรื อ นระหว่ า งประเทศ (International Civil
Aviation Organization ; ICAO) ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นหน่วยงานพิเศษของสหประชาชาติ เป็นองค์การที่
จัดตั้งขึ้นเพื่อวางระเบียบ ข้อบังคับ สาหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ ระหว่างชาติให้มีความปลอดภัย
สูงสุด ลดความเสี่ยงจากการก่อการร้าย หรือการดาเนินการต่างๆ ที่ผิดกฎหมาย
ICAO มีหน้าที่กาหนดมาตรฐานต่างๆ และวิธีปฏิบัติที่ใช้ในกิจการการบินทุกประเภท อาทิ กฎข้อ
ระเบียบ ข้อบังคับ การออกแบบอากาศยาน มาตรฐานระบบสื่อสาร และวิทยุการบิน การตรวจสอบภูมิอากาศ
การพยากรณ์อากาศ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์หลักคือความปลอดภัยอันสูงสุดของการบิน
วิสัยทัศน์ของ ICAO กาหนดไว้ดังนี้ “เป็นหน่วยงานที่สร้างการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับระบบการ
บินพลเรือนของโลก”
โดยมีพันธกิจ “เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของรัฐต่างๆ ในโลกเพื่อสนับสนุนการบินพลเรือน ICAO
พัฒนานโยบายและมาตรฐาน การติดตาม และตรวจสอบ การศึกษา และการวิเคราะห์ ให้การช่วยเหลื อ
สนับสนุน และสร้างความสามารถด้านต่างๆ ของการบินพลเรือนระหว่างประเทศให้พัฒนาขึ้นโดยการจัด
กิจกรรมและความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกต่างๆ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย”
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กลยุทธ์ของ ICAO ที่กาหนดไว้เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยานั้นจัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งในหมวด B
จะเกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการเดินอากาศ เป็นการเพิ่มความสามารถและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน
ในแผนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศ (แผนระดับโลก) ซึ่งเป็นแผนที่
ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนงานที่เกี่ ยวข้องนาไปปฏิบัติในช่วงระหว่างปี 2013-2028 ซึ่งแผนนี้จัดทาโดย
ICAO เพื่อเป็นแผนรองรับระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศยานของโลก ในแผนระดับโลกได้
กาหนดกลยุทธ์ทางวิธีวิทยาบนเทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มที่จะมีในอนาคต บนเงื่อนไขของเวลาที่ชาติ
สมาชิกสามารถจะดาเนินการได้
ทั้งนี้ในแผนระดับโลกนี้มีส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
แผนงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติตามแผนระดับโลกนี้ มีดังนี้
B0-105 เป็ น ข้อมูล สนั บ สนุ น ด้านอุ ตุนิย มวิ ทยาเพื่ อช่ว ยเพิ่ มประสิ ทธิภ าพและความปลอดภั ย ใน
การปฏิบัติงาน (Meteorological Information Supporting Enhanced Operational Efficiency and Safety)
ปฏิบัติให้ได้ในปี 2013
โดยเป็นการให้ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับโลก ระดับภูมิภาค และท้องถิ่น
1) เป็นการพยากรณ์ที่ให้ข้อมูลโดยศูนย์ world area forecast centres (WAFCs) ศูนย์ volcanic
ash advisory centres (VAACs) และศูนย์ tropical cyclone advisory centres (TCAC)
2) ระบบเตื อ นภั ย ที่ ท่ า อากาศยานเพื่ อ ให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ เงื่ อ นไขทางอุ ตุ นิ ย มวิท ยา ซึ่ ง อาจจะมี
ผลกระทบต่อเครื่องบินที่ท่าอากาศยาน ซึ่งรวมถึงลมกรรโชก (Wind shear)
3) ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีนัยสาคัญ (SIGMETs) เพื่อเป็นข้อมูลสาหรับโอกาสที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับ
ปรากฎการณ์ทางด้านสภาวะอากาศซึ่งออาจจะมีมีผลกระทบต่อความปลอดภัยของระบบการบิน
ข้อมูล ทั้งหมดเหล่ านี้ เพื่อสนับ สนุนการจัดการทางด้านการบิน เพิ่มการเฝ้ าระวังและตระหนักถึง
สถานการณ์ หรื อเป็ น ข้อมูล เพื่ อการตัดสิ นใจ การวางแผนที่เกี่ยวข้ องกับ การบิ น ซึ่งในโมดูล นี้จะรวมถึ ง
สารประกอบหรือส่วนที่เกี่ยวของในสารประกอบที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางการบินที่จาเป็นทั้งหมด
เพื่อสามารถรองรับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพและเกิดความปลอดภัย
การบังคับใช้ในกฎข้อบังคับนี้ใช้บังคับกับการจัดการจราจรทางอากาศ และการปฏิบัติงานทางการบิน
ในทุกมิติที่เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อยกเว้น
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ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละด้านและการวัด มีดังนี้
ด้าน
ความสามารถ

ประโยชน์ที่ได้รับ
การใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสมของการบิน

ประสิทธิภาพ

การจัดการการจราจรทางอากาศมีประสิทธิภาพ
ทาให้ลดการใช้เชื้อเพลิง
ลดการใช้เชื้อเพลิง ทาให้ประสิทธิภาพการบิน
สูงขึ้น
เพิ่มการตระหนักในสถานการณ์ และพัฒนา
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับความร่วมมือในการ
ตัดสินใจ
เป็นการปฏิบตั ิงานร่วมกันอย่างไร้รอยตะเข็บ บน
ความเข้าใจร่วมกัน เกี่ยวกับ WAFS IAVW และ
ข้อมูลการพยากรณ์เกี่ยวพายุไซโคลน
ลดความแตกต่างระหว่างค่าที่ได้จากการพยากรณ์
และค่าที่เกิดขึ้นจริง
เกิดความเข้าใจร่วมกันในข้อจากัดของการ
ปฏิบัติงาน ความสามารถในการปฏิบัติงาน และ
ความต้องการ ที่เกี่ยวกับเงื่อนไขต่างๆ ของ
อุตุนิยมวิทยาการบิน
ส่งเสริมการปฏิบัติงานการจราจรทางอากาศให้เกิด
ความยืดหยุ่น
ลดค่าใช้จ่ายที่เกีย่ วข้องกับการบิน อันเนื่องมาจาก
ความล่าช้าในการบิน

สิ่งแวดล้อม
ความปลอดภัย

ความร่วมมือระหว่างกัน

ความสามารถในการ
พยากรณ์
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

ความยืดหยุ่น
ค่าใช้จ่าย
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การวัดผลผลิต
สถานีหอควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ACC) และท่าอากาศยานมีผลผลิตที่ดี
การใช้เชื้อเพลิงลดลง และเวลาในการ
บินตรงตามกาหนดเวลาที่กาหนด
ลดการสูญเสียเชื้อเพลิง และลดมลพิษ
ทางอากาศ
โอกาสที่จะเกิดภัย

ผลผลิตที่ดีของสถานีหอควบคุม
การจราจรทางอากาศ (ACC)
ทาให้ตารางการบินถูกต้อง ไม่มีความ
ผิดพลาด
ข้อมูลร่วมกันในการตัดสินใจที่ท่าอากาศ
ยาน ในทุกช่วงเวลาของการปฏิบัติงาน

สถานีหอควบคุมการจราจรทางอากาศ
(ACC) และท่าอากาศยานมีผลผลิตที่ดี
อัตราการให้เชื้อเพลิงลดลง รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่นๆ
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แผนงานลาดับต่อไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ใน ปี 2018 ตามหมวด B1-105 ข้อมูล
สนับสนุนด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน (Meteorological
Information Supporting Enhanced Operational Efficiency and Safety) จัดเป็น Block 1 ของแผนงาน
ซึ่ง Block 1 นี้เป็นตัวแทนของโปรแกรมทางเทคนิคเบื้องต้นสาหรับแผนระยะยาวของ ICAO บนความร่วมมือ
ของหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมและผู้ที่มีหน้าที่กากับ (Regulator) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
ตามเวลาที่ได้มีการกาหนดไว้
B1-105 เป็ น การเพิ่มความสามารถในการตัดสิ นในการปฏิบัติงานทางการบิน โดยการบูรณาการ
ร่วมกับข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ
จั ด ให้ มี ร ะบบการจั ด การในการแก้ ไ ขปั ญ หาเมื่ อ เกิ ด การพยากรณ์ หรื อ การสั ง เกตการณ์ ท าง
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศที่จะส่งผลต่อท่าอากาศยานและตัวอากาศยาน มีระบบบูรณาการอุตุนิยมวิทยาทาง
อากาศเพื่อรองรับการจัดการทางอากาศ (ATM) เต็มระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทาง
อากาศได้ถูกผนวกเข้าไปกับกระบวนการตัดสินใจในการจัด การ และผลกระทบของเงื่อนไขของสภาวะอากาศ
ต่างๆ จะถูกคานวณโดยอัตโนมัติ ในช่วงเวลาต่างๆ เพื่อนาเป็นข้อมูลในการตัดสินใจตั้งแต่ระดับเวลาเป็นนาที
หลายชั่วโมง หรือเป็นวันล่วงหน้า สาหรับการจัดการจราจรทางอากาศ (รวมถึงการจัดการวางแผนการบินให้
เหมาะสมสาหรับสนามบิน และการหลีกเลี่ยงการเกิดภัยอันเนื่องมาจากเงื่อนไขทางอุตุนิยมวิทยาทางการบิน)
เป็นข้อมูลเพื่อสามารถนาไปใช้ในระยะเวลาปฏิบัติงานอันใกล้ และการวางแผนเพื่อการตัดสินใจที่เกินกว่า 20
นาที และในโมดูลนี้จะจัดให้มีการส่งเสริมระบบที่มีมาตรฐานเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันและ
กันทั่วโลก
โมดูล นี้ จ ะช่ว ยสร้ างและสนั บ สนุน การทางานที่น อกเหนื อจากโมดูล B0=105 ซึ่งเป็นการจัด การ
รายละเอียดข้อมูลที่จาเป็นทางด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพทางการปฏิบัติง าน
และความปลอดภัย
การบังคับใช้ บังคับใช้กับการวางแผนการจราจรทางอากาศ การปฏิบัติงานของอากาศยานในทุกมิติที่
เกี่ยวข้อง โดยปราศจากข้อยกเว้น
ประโยชน์ที่จะได้รับในแต่ละด้านและการวัด มีดังนี้
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ด้าน
ความสามารถ

ประโยชน์ที่ได้รับ
มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ถูกต้องอย่างเหมาะสมตรงตามความคาดหวังของอากาศยานที่
กาหนด
ประสิทธิภาพ
ลดจานวนความแปรผันของข้อมูลที่ให้กับผู้ใช้ประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของเที่ยวบิน
ลดจานวนความแปรผันและจานวนของการตอบสนองของการจัดการจราจรทางอากาศซึ่ง
จะต้องใช้ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ รวมถึงการลดการใช้เชื้อเพลิงสารองสาหรับ
สถานการณ์อุตุนิยมวิทยาทางอากาศในสถานการณ์เดียวกัน
สิ่งแวดล้อม
ลดอัตราการใช้เชื้อเพลิง และลดการเกิดมลพิษอันเนื่องมาจากความล่าช้าจากการบินหรือการ
จอดรอที่ท่าอากาศยานนานเกินควร
ความปลอดภัย
เพิ่มการตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆ แก่นักบิน และผู้ที่มีหน้าที่จดั การที่เกี่ยวกับการบิน
ทั้งหมด รวมทั้งการเพิ่มความปลอดภัยอันเนื่องมาจากใช้ข้อมูลอุตุนยิ มวิทยาการบินเพื่อเลี่ยงภัย
พิบัติจากธรรมชาติ ลดอัตราการสูญเสียเชื้อเพลิงบนสถานการณ์อุตนุ ิยมวิทยาทางอากาศ
เดียวกัน
ความสามารถในการพยากรณ์ มีการประเมินข้อจากัดทางข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศอย่างต่อเนือ่ ง ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ช่วยให้
ผู้ใช้บริการสามารถวางแผนเส้นทางการบิน และจะสอดคล้องกับการยอมรับของผู้ให้บริการการ
เดินอากาศ (Air Navigation Service Provider ; ANSP) มีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบิน
น้อยลง และลดความเปลีย่ นแปลงจากการจัดการจราจรทางอากาศที่ได้มีการวางแผนไว้แล้ว
ความยืดหยุ่น
ผู้ใช้บริการมีข้อมูลอย่างเพียงพอในการกาหนดเส้นทางการบินซึ่งตรงกับความต้องการ และ
เป็นไปตามเงื่อนไขของการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ทางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ
ค่าใช้จ่าย
พิจารณาจากผลตอบแทนทางธุรกิจสาหรับส่วนประกอบทางอุตุนิยมวิทยานี้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาของทั้งโมดูล ซึ่งปัจจุบันอยู่ในขั้นของการวิจัย ประสบการณ์ในปัจจุบันกับการ
ประยุกต์ใช้ประโยชน์จากเครื่องมือในการตัดสินใจการจัดการจราจรทางอากาศ ด้วยการใช้
ข้อมูลเบื้องต้นด้านอุตุนิยมวิทยาทางอากาศเป็นข้อพิสูจน์ยืนยันว่ามีการช่วยปรับปรุงให้มีข้อมูล
ในการตัดสินใจของผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในเชิงบวก ทั้งผู้ให้บริการการเดินอากาศ (ANSP) และ
ชุมชนของผู้ใช้บริการ
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แผนงานลาดับต่อไปที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ภายใน ปี 2028 ตามหมวด B3-105 ซึ่ง
เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นทางด้านการบิน
B3-105 เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในข้อมูลของการตัดสินใจเชิงปฏิบัติ การโดยการใช้ข้อมูลทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศในแบบบูรณาการ
เป้ าหมายของโมดูล นี้ เพื่อเป็ น การเพิ่ม ความสามารถในการตัดสิ น ใจในการเผชิญ กับเงื่ อนไขทาง
อุตุนิ ย มวิทยาการบิ น อัน เลวร้ ายในบริ บทของการตัดสิ นใจซึ่ง อาจจะมีผ ลกระทบในทัน ที โมดูล นี้ได้ส ร้าง
นอกเหนือจากข้อมูลเบื้องต้นคือแนวคิดการบูรณาการข้อมูลและความสามารถในการดาเนินงานด้วยกันภายใต้
การพัฒนาโมดูล B1-105 มาแล้ว โดยมีจุดสาคัญในการดาเนินการ ดังนี้
1) สามารถเลี่ยงการเกิดภัยจากธรรมชาติ ตามเงื่อนไขของอุตุนิยมวิทยาทางการบินภายใน 0=2.0 นาที
2) มีการใช้ประโยชน์จากข้อมูลของอากาศยานในการตรวจเช็ คพารามิเตอร์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยา
เช่น ลมกระโชก (Turbulence) กระแสลม (winds) และความชื้น เป็นต้น
3) มีการกระจายข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินเพื่อเพิ่มการตระหนักรู้ในสถานการณ์ต่างๆ
โมเดลนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยพัฒนาการสร้างมาตรฐานสาหรับการแลกเปลี่ยนข้อมูลทั่วโลก
การบังคับใช้ จะใช้สาหรับการวางแผนทางการบินทางอากาศ ปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องกับการบิน การ
ปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยาน และพื้นผิว อากาศยานที่ สามารถสังเกตการณ์ข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาการบิน และ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่มีความสามารถในการเผยแพร่ เช่น ระบบ Electronic Flight Bags (EFBs)
ตาม Appendix 3 ของแผนดังกล่าวนี้ มีแผนการดาเนินการเกี่ยวกับ อุปกรณ์เครื่องมือในแต่ละด้านที่
เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศในอนาคต ตาม B3-105ดังนี้
การบริการการสื่ อสารทางข้อมูล ระหว่าง Air-Ground Data Communications มีข้อเสนอแนะที่
ไม่ ใ ช่ ภ าคบั ง คั บ ส าหรั บ B3-105 ให้ มี ก ารให้ บ ริ ก ารในลั ก ษณะ Full 4D Applications มี ก ารให้ บ ริ ก าร
Datalink Services
การบริการการสื่อสารระหว่าง Ground-Ground Communications ข้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับ
สาหรับ B3-105 ให้มีระบบการรองรับการเชื่อม LINK MEDIA เป็นระบบ IPV6 เป็นการใช้ระบบเสียงผ่านทาง
Internet Protocol Version 6
การบริหารจัดการข้อมูล (Information Management) มีข้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับสาหรับ B3105 คือมีการให้บริการข้อมูลแลกเปลี่ยนข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศที่เป็นข้อมูลดิจิทัลและการให้บริการ
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ (Digital MET Data exchange & MET information services) และข้อมูล
Inflight ที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางระบบที่รองรับ WXXM ซึ่งเป็นระบบการพยากรณ์อากาศตามรูปแบบของ
ICAO โดยเป็นการรายงานในรูปแบบของ XML/GML
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การสื่อสารการบิน (Avionic Communication) มีข้อเสนอแนะที่เป็นภาคบังคับสาหรับ B3-105 ดังนี้
คือ มีระบบ System Wide Information Management (SWIM) ของ ICAO รองรับ
ระบบการเผยแพร่ข้อมูลการสื่อสารการบิน (Avionic Onboard Systems) มีข้อเสนอแนะที่เป็นภาค
บั งคับ ส าหรั บ B3-105 ดังนี้ คือการน าเสนอผ่ านระบบ CDTI (Cockpit Display of Traffic Information)
และ ระบบ Electronic Flight Bags
8. แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560 – 2564 ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย ซึ่งสานักงาน
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้จัดทาแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทยขึ้น เพื่อ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานในยุทธศาสตร์ที่ 4 ของแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
โดยแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลฯ มีความครอบคลุม 28 ขีดความสามารถ (Domain) ประกอบด้วย ด้าน
สวัสดิการประชาชน การเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตร การท่องเที่ยว การลงทุน
การค้า วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ภาษีและรายได้ ความปลอดภัยสาธารณะ การบริห ารจัดการ
ชายแดน การป้องกันภัยธรรมชาติ การจัดการในภาวะวิกฤติ การบูรณาการข้อมูลภาครัฐ การยืนยันตัวและ
บริ ห ารจั ดการสิ ทธิ การให้ ข้อมูล การรับฟังความคิดเห็ น โครงสร้างพื้นฐานการให้ บริการอิเล็ กทรอนิกส์
ศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ด้านการศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านสาธารณูปโภค ด้านคมนาคม ด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง ด้านการบริการสินทรัพย์ ด้านทรัพยากรมนุษย์ ด้านการจ่ายเงินเดือน ด้านการเงินและการใช้จ่าย ด้าน
โครงสร้างพื้นฐานการให้บริการอิเล็กทรอนิกส์ และด้านศักยภาพบุคลากรภาครัฐ ภายใต้ชื่อแผนพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560–2564 โดยมีรายละเอียดในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนี้
จากยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวข้างต้นนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องดาเนินการ
ตามยุทธศาสตร์และแผนงานที่เกี่ยวข้อง ในรายละเอียดของยุทธศาสตร์นั้นมีส่วนที่กล่าวถึงกรมอุตุนิย มวิทยา
โดยตรง ดังต่อไปนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 2: การยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ
เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ การดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับ
ขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 8 ด้าน ได้แก่ (1) การเพิ่มประสิทธิภาพภาคการเกษตร (2) การ
ท่องเที่ยว (3) การลงทุน (4) วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (5) การค้า (นาเข้า/ส่งออก) (6) ภาษีและ
รายได้ (7) คมนาคม และ (8) สาธารณูปโภค
ส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา ได้แก่
(7) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านคมนาคม
ทั้งนี้ ส่ ว นที่กรมอุ ตุนิ ย มวิ ท ยาเกี่ยวข้ อ งในฐานะหน่ ว ยงานอื่น ๆ จากภาครัฐ และเอกชนที่ มี ส่ ว น
เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลด้านคมนาคมขนส่ง ดังนี้
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กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานซึ่งดาเนินการบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา และ
แผ่นดินไหว เพื่อวิเคราะห์ พยากรณ์ และคาดการณ์อากาศและเตือนภัยภัยธรรมชาติที่อาจเกิดขึ้น
ทั้งนี้ในแผนงานกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องร่วมงานในโครงการศูนย์บูรณาการขนส่งต่อเนื่องหลาย
รูปแบบแห่งชาติ (NMTIC) โดยโครงการนี้เป็นการจัดตั้งศูนย์บูรณาการข้อมูลดิจิทัลแบบ real-time ที่ได้จาก
ระบบ Sensor ของทุกภาคการขนส่งที่พร้อมต่อการนามาพัฒนาต่อยอดเพื่อใช้ในการบริ หารจัดการงานด้าน
ความปลอดภัยและจราจร รวมทั้งการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบอย่างเป็นรูปธรรมและให้บริการได้จริง ทั้งนี้
นอกเหนื อ จากส านั ก งานปลั ด กระทรวงคมนาคม และหน่ ว ยงานใต้ สั ง กั ด กระทรวงคมนาคมแล้ ว
กรุงเทพมหานคร สานักงานตารวจแห่งชาติ รวมถึงกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นหน่ วยงานที่ต้องเข้ามารับผิดชอบ
ในการดาเนินโครงการดังกล่าว โดยระยะเวลาการดาเนินงานคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2564 และ
เริ่มต้นจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบ GPS ระบบ Sensor เพื่อจัดเก็บข้อมูลเข้าไปในศูนย์ Data
Warehouse โดยให้แล้วเสร็จภายในปี 2561 จากนั้ นจึงเริ่มใช้งานระบบโดยเริ่มจากบริการนาร่องบางส่วน
เพื่อประเมินสถาปัตยกรรมโดยรวมของศูนย์ฯ และตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นไป จะเป็นการเริ่มใช้งานอย่าง
สมบูรณ์ และขยายขอบเขตการ บูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานอื่นเพิ่มเติม นอกจากนี้ต้องพัฒนาระบบบริการ
ของศูนย์ฯ อย่างต่อเนื่อง
(8) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค
การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคของประเทศไทยนั้นกาหนดไว้ 2 วาระ ได้แก่ วาระการพัฒนาศูนย์
ข้อมูลกลางด้านพลังงานแห่งชาติ และวาระปฏิรูปกิจการไฟฟ้า และจะต้องมีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้เพื่อ
การบริ ห ารจั ดการด้านสาธารณู ป โภคของประเทศ ซึ่งปัจจัยส าคัญในการเพิ่มประสิ ทธิภ าพภาครัฐ และ
ยกระดับการให้บริการด้านสาธารณูปโภค ซึ่งมีเป้าประสงค์หลัก คือการเพิ่มประสิทธิภาพการทางานระหว่าง
หน่วยงาน และการยกระดับการบริการด้านสาธารณูปโภค และสามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ
ได้แก่
• ระดับการพัฒนาที่ 1: การพัฒนาโครงการนาร่องระบบสาธารณูปโภค Smart Utility และใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่ออานวยความสะดวกแก่ประชาชน
• ระดับการพัฒนาที่ 2: การบูรณาการใช้งานข้อมูลจากหน่วยงานสาธารณูปโภคด้านต่างๆ ใน
ฐานข้อมูลกลาง
• ระดับการพัฒนาที่ 3: การยกระดับระบบสาธารณูปโภคอัจฉริยะ เพื่อใช้งานได้ตลอดห่วงโซ่
มูลค่า
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านสาธารณูปโภค
กรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนที่เกี่ยวข้องต้องดาเนินงาน/โครงการพัฒนาที่สาคัญ (Flagship Projects) ในโครงการ
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ที่ 3 จากทั้งสิ้น 7 โครงการ โดยโครงการที่ 3 เป็นโครงการบูรณาการและพัฒนาระบบสารสนเทศข้อมูลเพื่อ
สนับสนุนการจัดการผลิตและส่งจ่ายน้า (QPortal)
โครงการนี้เป็นการบูรณาการและพัฒนาระบบคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้าที่สามารถเชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อนามาวางแผน วิเคราะห์แหล่งน้า คุณภาพน้า และแก้ปัญหาในการผลิตน้าประปา
สาหรับหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก ประกอบด้วยสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย การประปาส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง รวมถึงหน่วยงานที่มีคลังข้อมูลสารสนเทศด้านแหล่งน้า อาทิ กรมชลประทาน กรมเจ้า
ท่า กรมทรัพยากรน้า กรมทรัพยากรน้าบาดาล และกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคาดหมายว่าจะดาเนินโครงการ
ในช่วงปี 2562-2564
นอกจากนี้แล้วในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลดังกล่าวไม่ได้กล่าวถึงกรมอุตุนิยมวิทยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยตรง แต่จากการพิจารณาภารกิจของหน่วยงานกรมอุตุนิยมวิทยาแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะต้ อง
เกี่ย วข้องได้ แ ก่ ยุ ทธศาสตร์ ที่ 3: การยกระดับ ความมั่น คงและเพิ่ ม ความปลอดภัย ของประชาชน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ของ (ร่าง) แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 คือการ
ยกระดับความมั่นคงและเพิ่มความปลอดภัยของประชาชน ทั้งนี้เพื่อบรรลุจุดมุ่งหมายของยุทธศาสตร์ดังกล่าว
การดาเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ประกอบด้วยการยกระดับขีดความสามารถเชิงดิจิทัลของภาครัฐไทยใน 4
ด้าน ได้แก่ (1) ความปลอดภัยสาธารณะ (2) การบริหารจัดการชายแดน (3) การป้องกันภัยธรรมชาติ และ
(4) การจัดการในภาวะวิกฤต
ส่วนที่กรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวข้องมี 2 ส่วนคือ (3) การป้องกันภัยธรรมชาติ และ (4) การจัดการใน
ภาวะวิกฤต ได้แก่
(3) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติ
การป้ องกัน ภัย ธรรมชาติ และการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติในปัจจุบันยังมี ความ
ซับซ้อนสูง ทั้งในด้านชนิดภัยพิบัติ ประเภทข้อมูล หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่องทางการสื่อสาร และผู้ประสบภัย ซึ่ง
ล้วนแต่มีปริมาณมากที่ภาครัฐต้องแบกรับ ส่งผลให้ภาครัฐต้องมีมาตรการที่เป็นมาตรฐานสากลในการป้องกัน
ภัยธรรมชาติ เพื่อให้เตรียมความพร้อมรับมือกับภัยต่างๆ ที่จะเกิดขึ้น ถึงแม้ว่าในปัจจุบันภาครัฐจะมีมาตรการ
รองรั บ ดั ง กล่ า วแล้ ว ก็ ตาม แต่ ก ารป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ ยัง มี ค วามซับ ซ้ อ นที่เ กิ ด จากสภาวะสิ่ ง แวดล้ อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ทาให้ภาครัฐหลายฝ่ายจาเป็นต้องหันมาให้ความสาคัญกับการรับมือภัยต่างๆ มากยิ่งขึ้น
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ภาพแสดงความซับซ้อนของมาตรการจัดการภัยธรรมชาติของประเทศไทย

ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของประเทศผู้นา
ของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการ
วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน ไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจาลองเหตุการณ์ ดังนี้
1) กลุ่ มประเทศที่ พั ฒ นาไปสู่ ก ารป้ อ งกันภัยธรรมชาติผ่ านการวิ เคราะห์ ข้ อมู ล พื้ นฐาน ได้แ ก่
ประเทศตุรกี
• ระบบ Disaster and Emergency Management Presidency ของประเทศตุรกี
รั ฐ บาลตุ ร กี มี ร ะบบ Disaster and Emergency Management Presidency มี ร ะบบ
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อระบุพื้นที่เสี่ ยงภัยน้าท่วม เพื่อนาไปป้องกันในรูปแบบต่างๆ อาทิ การ
ขุดบ่อเก็บน้า การจัดทาระบบระบายน้า รวมถึงการกาหนดแผนสารองและการซ้อมรับมือ
น้าท่วมในระดับชุมชน
2) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจาลองเหตุการณ์ ได้แก่
ประเทศญี่ปุ่น สิงคโปร์ และสหรัฐอเมริกา
• โครงการ Advanced Prediction Research ของรัฐบาลญี่ปุ่น
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เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวและสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาล
ญี่ปุ่นได้นาซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ “K-Computer” มาใช้ในการจาลองสถานการณ์ภัยพิบัติ
แบบ real-time จากข้อมูลชนิดต่างๆ ที่ได้จัดเก็บตามจุดนอกชายฝั่ง รวมถึงการนาผลการ
จาลองมาเปรี ยบเทียบกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในอดีต เพื่อปรับปรุงให้ระบบมี ความ
แม่นยายิ่งขึ้น
• ระบบจ าลองสถานการณ์ น้ าท่ ว ม ( Flood-Inundation Mapping) ของประเทศ
สหรั ฐ อเมริ กา ระบบวิเคราะห์ ส ถานการณ์น้าแบบ real-time โดยสามารถคาดการณ์
สถานการณ์ของระดับน้า 5 วันล่วงหน้าจากข้อมูลสภาพอากาศ รวมถึงการนาข้อมูล มา
จาลองเหตุการณ์น้าท่วม (Flood Simulation) เพื่อให้ทราบถึงรูปแบบและชนิดของน้า
ท่วม รวมถึงผลกระทบและมูลค่า ความเสียหายในกรณีต่างๆ เพื่อให้สามารถวางแผน การ
ป้องกันและลดผลกระทบได้ถูกต้อง
ด้ ว ยเหตุ นี้ ก ารน าเทคโนโลยี ม าปรั บ ใช้กั บ การป้ อ งกั น ภัย ธรรมชาติ จึ ง เป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ในการ
สนับสนุนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐไทย มีเป้าหมายหลัก คือ การใช้เทคโนโลยีใน
การป้องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
จากกรอบแนวคิดข้างต้น สามารถแบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดับการพัฒนาที่ 1: การป้องกันภัยธรรมชาติจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต (Natural Disaster
Management Based on Past Incident)
ในระดั บ นี้ การคาดการณ์ ข องสถานการณ์ ภั ย พิ บั ติ ยั ง เป็ น การคาดการณ์ เ ชิ ง พื้ น ที่ โดยการน า
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ในอดีตมาเป็น องค์ประกอบหลักในการวิเคราะห์ แต่ยังไม่มีการนาปัญหาภัยใหม่ๆ มา
ประกอบการพิจารณา นอกจากนี้ยังไม่มีการวางแผนรับมือกับภัยใหม่ๆ ที่คานึงถึงลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
ตามกาลเวลาและสภาพแวดล้อม เนื่องจากในระดับนี้เป็นการคาดการณ์แบบเชิงพื้นที่ อีกทั้งยังมีความรู้ที่จากัด
ส่งผลให้ไม่มีการป้องกัน ที่ครบถ้วน มีการกระจายความรู้ผ่านสื่อสาธารณะที่ยากต่อการเข้าถึง และมีวิธีการ
รับมือที่เป็นแบบดั้งเดิมที่เคยปฏิบัติมาในอดีต
2) ระดั บ การพั ฒ นาที่ 2: การป้ อ งกั น ภั ย ธรรมชาติ ผ่ า นการวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน (Natural
Disaster Management Driven By Basic Information)
ในระดับนี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะสามารถนาระบบวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นมาใช้คาดการณ์ภัย
ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นทั่วประเทศ แม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่เคยประสบภัยมาก่อน ทาให้สามารถป้องกันและ
ลดผลกระทบได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยข้อมูลเบื้องต้นดังกล่าวนี้สามารถถูกนาไปใช้ในการวิเคราะห์เหตุล่วงหน้าตาม
พื้นที่ และตามชนิดภัยพิบัติซึ่งไม่สามารถกระทาได้ในอดีต
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ในด้านการเตรียมความพร้อม เนื่องจากมีความเข้าใจถึงลักษณะภัยพิบัติมากขึ้น และมีมาตรฐานใน
การรับมือกับภัยพิบัติ ทาให้เมื่อทราบถึงภัยที่จะคุกคามภาครัฐก็สามารถที่จะให้ข้อมูลกับ ประชาชนได้โดยผ่าน
รูปแบบและช่องทางที่หลากหลายขึ้นด้วยเทคโนโลยีต่างๆ เช่น การสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ อีเมล หรือหนังสือพิมพ์
ออนไลน์ เป็นต้น นอกจากนี้ภาครัฐยังมีการเตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติระดับรายชนิดอีกด้วย
3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การป้องกันภัยธรรมชาติผ่านการใช้ระบบจาลองเหตุการณ์ในสถานการณ์ต่างๆ
(Natural Disaster Management Driven by Scenario-Based Simulations)
ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันภัยธรรมชาติ จะมีการบูรณาการข้อมูล
จากหน่วยงานต่างๆ ที่สามารถระบุชนิดของภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น พื้นที่เกิดเหตุ และสาเหตุของการเกิด
ล่วงหน้าได้ ทาให้สามารถกาหนดวิธีป้องกันที่เหมาะสมและเกิดผลกระทบน้อยที่สุดสาหรับแต่ละบุคคล ในแต่
ละพื้น ที่ ซึ่งจะมีร ะบบสามารถจ าลองเหตุ การณ์ ในสถานการณ์ ต่างๆ โดยพิจารณาข้อมูล การป้ องกั น ภั ย
ธรรมชาติและคุณสมบัติต่างๆ เช่น ภูมิประเทศ ความหนาแน่นของประชาชนในพื้นที่ ลักษณะของภัยพิบัติ
เป็นต้น เพื่อนามาวิเคราะห์ โดยสามารถระบุถึงรายละเอียดของเหตุการณ์ และประเมินความเสียหายต่างๆ
พร้อมทั้งประเมินจุดเสี่ยงโดยประมาณการในสภาพแวดล้อมที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบ นอกจากนั้น ระบบยัง
สามารถนาข้อมูลจากการประเมินไปแจ้งเตือนกลุ่มคนที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมความพร้อมผ่าน
ช่องทางส่วนตัวต่างๆ เช่น โทรศัพท์ส่วนตัว หรืออีเ มลส่วนตัว เป็นต้น ทาให้ภาครัฐสามารถเตรียมพร้อมที่จะ
รับมือกับสถานการณ์ตามสัดส่วนที่มีแนวโน้มจะเกิดเหตุได้ประโยชน์อีกประการของระบบจาลองสถานการณ์
คือการความสะดวกอานวยให้ภาครัฐสามารถวางแผนได้ให้ครบทุกช่วงของภัยพิบัติและใช้มาตรการตามทุกเหตุ
ที่เป็นไปได้
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการป้องกันภัย
ธรรมชาติ หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องต้องดาเนินงาน/โครงการพัฒ นาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้ว ยกัน 2
โครงการ ดังนี้
1) โครงการระบบสนับสนุนการใช้ข้อมูลสารสนเทศระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพื่ อการบริหาร
จัดการภัยพิบัติด้านน้าในระดับพื้นที่
โครงการดังกล่าวเป็นการพัฒนาระบบสารสนเทศและระบบข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติเพื่อการ
บริ ห ารจั ดการภัย พิบั ติด้ านน้ าในระดับ พื้ นที่ เพื่อสนับสนุนการการใช้ ข้ อมู ล สารสนเทศและระบบข้ อ มู ล
สาธารณภัยแห่งชาติ ในการบริหารจัดการภั ยพิบัติด้านน้าในภูมิภาคหรือพื้นที่ต่างๆ โดยมีกรมป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดาเนินงาน ซึ่งคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2562
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2) โครงการระบบสาธารสนเทศเพื่อการจัดการสิ่งของสารองจ่าย (E-Stock)
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทาระบบบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลข้ามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
ทั้งในเชิงสภาพแวดล้อมและเชิงประชากร เช่น จานวนผู้อยู่อาศัยรายพื้นที่ ข้อมูลภูมิศาสตร์ ข้อมูลน้า หรือ
ข้อมูลดิบจากเซ็นเซอร์ต่างๆ เพื่อใช้ในการติดตามและบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยต้องมีมาตรฐานในการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ สามารถนาไปเชื่อมโยงและใช้ได้จริง ทั้งนี้ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็น
หน่วยงานหลักในการรับผิดชอบดาเนินงานโครงการดังกล่าว และคาดหมายว่าจะแล้วเสร็จสาหรับการพัฒนา
ระบบภายในปี 2562
(4) การพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤต
การจัดการในภาวะวิกฤตเป็นการแก้ปัญหาหลายมิติหลังจากที่มีเหตุการณ์เกิดขึ้น ซึ่งสาเหตุของ
ปัญหามาจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และการเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การบริหาร
ชายแดน ความปลอดภัยสาธารณะและภัยธรรมชาติ การที่ภาครัฐไม่สามารถป้องกันและหลีกเลี่ยงสถานการณ์
ได้ตั้งแต่ต้นจึงนามาสู่ภาวะวิกฤต ภาครัฐจึงต้องมีมาตรการรองรับในการเผชิญเหตุการณ์ และมาตรการบรรเทา
ทุกข์เพื่อช่ว ยเหลื อผู้ ป ระสบภัย จากภาวะคับขั นซึ่ง ขึ้น อยู่กั บเวลา และความเชี่ยวชาญของทีมงานกอบกู้
ท้ายที่สุดแล้วภาครัฐต้องทาการฟื้นฟูประชาชนและประเทศให้กลับมามีสภาพที่แข็งแกร่งกว่าเดิม
ทั้งนี้ จากการศึกษาการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการในภาวะวิกฤตของประเทศผู้นา
ของโลกในการพัฒนาด้านดังกล่าว พบว่า หลายประเทศมีการพัฒนาจากการบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วย
ข้อมูลพื้นฐาน ไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) กลุ่มประเทศที่พัฒนาไปสู่การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ประเทศ
อินโดนีเซีย
• ระบบ Digital National Disaster Loss Database ของประเทศอินโดนีเซีย
ปัจจุบันรัฐบาลอินโดนี เซียกาลั งพัฒนาระบบจัดเก็บข้อมูลผู้ ประสบภัยธรรมชาติผ่ านมื อถื อ
เพื่อให้ทีมงานภาคสนามเก็บข้อมูลได้อย่างแม่นยา และสามารถนามาบริหารจัดการการให้
ความช่วยเหลือได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แทนที่การจัดเก็บในรูปแบบเอกสารเดิมซึ่งยากต่อการ
นามาใช้บริหารจัดการจริง
2) กลุ่มประเทศที่พัฒ นาไปสู่ การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร
ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกา
• โครงการ Meteorological Agency for Tsunami Warnings ของรัฐบาลญี่ปุ่น
เนื่องจากเป็นประเทศที่ได้รับผลกระทบจากสึนามิอยู่อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลญี่ ปุ่นได้จัดทา
ระบบเตือนภัย ‘DARTs’ ที่สามารถตรวจจับการเคลื่อนไหวของคลื่นใต้น้าซึ่งเป็นสัญญาณ
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ของสึนามิ และทาการส่งข้อความมือถือ SMS เตือนภัย ให้กับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง
ภัยได้ภายใน 3 นาที
• หน่วยงาน Federal Emergency Management Agency (FEMA) ของประเทศสหรัฐอเมริกา
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้จัดตั้งหน่วยงาน FEMA เพื่อเป็นหน่วยงานที่จัดการเรื่องต่างๆ ใน
ภาวะวิ ก ฤตของประเทศ โดยมี ร ะบบศู น ย์ บั ญ ชาการเสมื อ น ( Virtual Emergency
Operating Center) ที่ให้เจ้าหน้าที่เข้าใช้งานและสั่งการได้ทุกที่ทุกเวลา โดยได้เชื่อมโยง
กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ และแลกเปลี่ยนข้อมูลกันผ่านระบบ Cloud แบบ real-time
ซึ่งช่วยให้สามารถติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพ
• โครงการ Alert Seattle ของประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นโครงการที่มีการพัฒนาระบบการ
ให้ ข้อมูล ข่าวสารและการแจ้งเตือนภัยในเชิงรุกผ่านช่องทางส่ว นบุคคล โดยประชาชน
สามารถเลือกช่องทางส่วนบุคคลที่สะดวกในการให้ภาครัฐติดต่อ อาทิ ข้อความ อีเมล หรือ
สื่ อสั งคม รวมถึงชนิ ดของข้อมูล หรือภัยที่ต้องการได้รับ อาทิ ด้านสาธารณูปโภค ด้าน
การจราจร ด้านความปลอดภัย ฯลฯ ซึ่งสามารถลงทะเบียนขอรับบริการได้ผ่านทั้งช่องทาง
ออนไลน์หรือที่หน่วยงานท้องถิ่น
• หน่วยงาน Federal Aviation Administration ของประเทศสหรัฐอเมริกา
Federal Aviation Administration ได้ริเริ่มการนาโดรนมาใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่การใช้เซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนที่ติดกับโดรนมาช่วยระบุ
สถานที่ของผู้ประสบภัย ไปจนถึงการเก็บข้อมูลภาพถ่ายมุมสูงเพื่อนามาใช้ในการประเมิน
หาเส้นทางคมนาคมที่ปลอดภัย และประเมินความเสียหายในพื้นที่ โดยข้อมูลต่างๆ ดังกล่าว
จะถูกส่งให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบแบบ real-time
ด้ว ยเหตุนี้ การน าเทคโนโลยี มาปรับ ใช้กั บ การจั ด การในภาวะวิ ก ฤต จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการ
ยกระดับประสิทธิภาพการทางานของหน่วยงานภาครัฐไทยในการจัดการในภาวะวิกฤต มีเป้าหมายหลัก คือ
การใช้เทคโนโลยีในการลดผลกระทบและบริหารจัดการภาวะวิกฤตต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถ
แบ่งระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่
1) ระดั บ การพั ฒ นาที่ 1: การบริ ห ารจั ด การในภาวะวิ ก ฤตแบบดั้ ง เดิ ม (Conventional Crisis
Management Practices)
ในระดับการพัฒนานี้ จะเป็นการแจ้งเตือนผ่านสื่อสาธารณะในวงกว้างและการค้นหาผู้ประสบภัย
ตามพื้นที่โดยไม่มีแนวทางการค้นหาที่ชัดเจน การบรรเทาทุกข์ (Relief) เฉพาะเมื่อมีผู้ประสบภัยมาลงทะเบียน
ร้องเรียน จนถึงการฟื้นฟู (Recovery) เพียงเพื่อให้ได้กลับมาสู่สภาพปกติก่อนที่จะเกิดภาวะวิกฤต
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2) ระดับการพัฒนาที่ 2: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตด้วยข้อมูลพื้นฐาน (Information Led
Crisis Management Practices)
ในระดับการพัฒนานี้ หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องจะมีการใช้ข้อมูลพื้นฐานในการประกอบการตัดสินใจ
ในแต่ ล ะขั้ น ตอนเพื่ อ ให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น ตั้ ง แต่ ก ารแจ้ ง เตื อ นผ่ า นหลายช่ อ งทางและการค้ น หา
ผู้ ป ระสบภั ย ตามข้ อ มู ล ผู้ อ ยู่ อ าศั ย รายพื้ น ที่ การคาดการณ์ จ านวนผู้ ป ระสบภัย เบื้ อ งต้ นเพื่ อ เตรีย มความ
ช่วยเหลือได้รวดเร็วยิ่งขึ้น จนถึงการเก็บข้อมูลและประเมินความเสียหายเบื้องต้นเพื่อให้มีแนวทางการฟื้นฟูที่
เหมาะสม
3) ระดับการพัฒนาที่ 3: การบริหารจัดการในภาวะวิกฤตผ่านการบูรณาการแบบครบวงจร
(Integrated Crisis Management Practices)
ในระดั บ การพั ฒ นานี้ หน่ ว ยงานรั ฐ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การจั ด การในภาวะวิ ก ฤตจะต้ อ งมี ก าร
บูรณาการการทางานข้ามหน่วยงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตั้งแต่การแจ้งเตือนผู้อยู่ในพื้นที่ประสบภัยผ่าน
ช่องทางส่วนตัว และการนาเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยหาผู้ประสบภัยอย่างแม่นยา จนถึงการบูรณาการข้อมูล
ผู้ประสบภัยเพื่อให้สามารถคานวณชนิดและปริมาณการช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการ และการเก็บข้อมูล
ผลกระทบต่างๆ เพื่อนามาฟื้นฟูให้ดีกว่าและปลอดภัยกว่าเดิม
เพื่อบรรลุเป้าประสงค์ดังกล่าวในการพัฒนาขีดความสามารถเชิงดิจิทัลภาครัฐด้านการจัดการใน
ภาวะวิกฤต หน่ ว ยงานที่เกี่ย วข้องต้องดาเนินงาน/โครงการพัฒ นาที่ส าคัญ (Flagship Projects) ด้ว ยกัน
2 โครงการ ดังนี้
1) โครงการระบบรายงานสาธารณภัยผ่าน Mobile Application “DPM Reporter”
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทาระบบบูรณาการข้อมูลภัยพิบัติ เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารและแจ้งเตือน
ภัยแก่ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกิดภัยพิบัติ ผ่านช่องทางการติดต่อส่วนตัว เช่น มือถือ และอีเมล ให้ประชาชน
สามารถตอบสนองต่อสถานการณ์ได้ถู กต้องรวดเร็วมากขึ้น โดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็น
หน่ ว ยงานที่รั บ ผิ ดชอบหลั ก ซึ่งคาดหมายว่าจะดาเนินการพัฒ นาระบบแจ้งเตือนภัยผ่ านช่องทางส่ ว นตัว
รายบุคคลต่างๆ แล้วเสร็จภายในปี 2561
2) โครงการระบบแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย (Rescue Alerts)
โครงการดังกล่าวเป็นการจัดทาระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงาน และระหว่างหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อการติดตามและบริหารจัดการการปฏิบัติการกู้ภัย รวมถึงการแจ้งเตือนการปฏิบัติการกู้ภัย โดย
กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบหลัก ซึ่งคาดหมายว่าจะดาเนินการพัฒนา
ระบบบูรณาการข้อมูลทั้งภายในหน่วยงานและระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แล้วเสร็จภายในปี 2562
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บทที่ 3
การวิเคราะห์เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้เป็นข้อมูลนาเข้าในการจัดทาแผนยุทธศาสตร์นั้น นอกจากพิจารณาข้อมูล
การดาเนินงานต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ความท้ายทายในการเปลี่ยนแปลงในบริบทของโลก ของประเทศไทย
ของสภาพแวดล้อมและอากาศ ของการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีแล้วนั้น ได้ทาการวิเคราะห์ประกอบโดยใช้
เทคนิคในการวิเคราะห์ประกอบแผนยุทธศาสตร์ 4 เทคนิคการวิเคราะห์ ดังนี้
1. การจัดทา SWOT Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา
การพั ฒ นาหน่ ว ยราชการให้ เ ป็ น องค์ ก ารที่ มี ขี ด สมรรถนะสู ง นั้ น ความสามารถในการบริ ห าร
ยุทธศาสตร์ถือเป็นเครื่องมือที่สาคัญในการขับเคลื่อน ซึ่งในการบริหารยุทธศาสตร์ให้บังเกิดผลนั้นประกอบด้วย
องค์ประกอบที่สาคัญ 3 ประการ ได้แก่ (1) การกาหนดยุทธศาสตร์ (2) การแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ
และ (3) การติดตามและประเมิน ผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตามในกระบวนการจัดทา
ยุทธศาสตร์หน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลนั้น หน่วยงานหรือองค์การภาครัฐจาเป็นต้องมี
การวินิจฉัยองค์การ (Organization Diagnosis) เพื่อให้เกิดความเข้าใจในสภาพองค์การในปัจ จุบันว่า เป็น
อย่างไร และจะต้องดาเนินการต่อไปอย่างไรจึงจะสามารถไปถึงจุดที่องค์กรอยากจะเป็น หรือเรียกอีกอย่างหนึ่ง
ว่ า คื อ วิ สั ย ทั ศ น์ ข ององค์ ก าร (Vision) เครื่ อ งมื อ อย่ า งหนึ่ ง ที่ นิ ย มใช้ กั น ทั่ ว โลกทั้ ง ภาครั ฐ และเอกชนใน
การวินิ จ ฉัย องค์การได้อย่ างเป็ น ระบบ และมีประสิ ทธิผ ลคือ SWOT Analysis ซึ่งเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งที่
น ามาใช้ ใ นการวิ เ คราะห์ ส ภาพแวดล้ อ มทั้ ง ภายในและภายนอกเพื่ อ น าผลที่ ไ ด้ ใ นรู ป แบบของจุ ด แข็ ง
(Strengths) จุ ด อ่ อ น (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุ ป สรรค (Threats) มาก าหนดเป็ น
กลยุทธ์และยุทธศาสตร์ที่ใช้ในการวางแผนพัฒนาองค์การ
SWOT Analysis เป็นการพิจารณาใน 4 เรื่องสาคัญ คือ
S : Strengths เป็นจุดแข็งด้านทรัพยากรภายในองค์การที่มีศักยภาพ และความสามารถทางการ
แข่งขัน เช่น ทักษะและความเชี่ยวชาญขององค์การ โครงสร้างขององค์การ ภาพลักษณ์หรือชื่อเสียงของ
องค์การ เทคโนโลยี และความสามารถในการให้บริการ เป็นต้น
W : Weaknesses เป็ น จุ ด อ่ อ นด้ า นทรั พ ยากรภายในองค์ ก ารที่ ส าคั ญ ซึ่ ง ส่ ง ผลต่ อ สมรรถนะ
และความสามารถในการแข่งขันขององค์การ เช่น ทิศ ทางยุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจน ปัญหาทางด้านงบประมาณ
บุ ค ลากรขาดทั ก ษะและความช านาญ คุ ณ ภาพการให้ บ ริ ก ารต่ า ขาดเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น มี ปั ญ หา
การดาเนินงานภายใน มีการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารบ่อย เป็นต้น
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O : Opportunities เป็นโอกาสขององค์การที่มี ศักยภาพจากสภาพภายนอกที่เอื้ออานวย ประกอบ
ไปด้วย นโยบายรัฐบาลสนับสนุน มีหน่วยงานภายนอกให้บริการเช่นเดียวกับองค์การและเอื้อต่อการทางาน
ขององค์การ ความสามารถในการระดมทุนจากภายนอก เป็นต้น
T : Threats อุปสรรคภายนอกองค์การที่ทาให้องค์การต้องปรับตัว ประกอบด้วยการเข้ามาของคู่แข่ง
ขันใหม่ที่มีศักยภาพ อุปสรรคจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่สามารถทดแทนกันได้ ความต้องการของประชาชนที่
มีมากขึ้นกว่าเดิม ข้อกาหนดหรือกฎหมายต่างๆ ที่ทาให้องค์การล่าช้าในการให้บริการ เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อ มกรมอุตุนิยมวิทยา การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมได้ถูกพิจารณาจาก
ปัจจัยพื้นฐานต่างๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ นโยบาย แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการ งบประมาณ
ที่เกี่ยวข้อง บุคลากร สถานภาพ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงปัจจัยอื่นที่ส่งผล
กระทบ เช่น การเมือง นโยบาย กฎหมาย ซึ่งส่งผลต่อโอกาสและอุปสรรค โดยในกระบวนการวิเคราะห์ SWOT
ได้เน้นการมีส่วนร่วมของผู้เกี่ยวข้องทั้งจากผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานในสังกัด การระดมสมองจากการประชุม
รับฟังความคิดเห็น รวมทั้งการพิจารณาองค์ประกอบภายนอกที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ย
ซึ่งในการวิเคราะห์ SWOT จะแสดงผลวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก ดังรายละเอียด
ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายใน : จุดแข็ง (Strength) และจุดอ่อน (Weakness) โดยใช้หลักการ 7S’s Mckinsey
จุดแข็ง (Strengths)
จุดอ่อน (Weakness)
1. ยุทธศาสตร์ (Strategy)
1.1 ในอดีตที่ผ่านมากรมฯ ได้จดั ให้มีวสิ ัยทัศน์ พันธกิจ
1.1 การนาแผนไปสู่การปฏิบตั ิยังไม่มปี ระสิทธิภาพเพียงพอ
แผนยุทธศาสตร์ครอบคลุมทุกภารกิจหลักขององค์กร
ทั้งในด้านการปฏิบัตติ ามแผน การใช้จ่ายงบประมาณ
1.2 เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
และการติดตามประเมินผล
และการเตือนภัยจากธรรมชาติของประเทศไทย
1.2 แผนงานที่กรมฯ มียังไม่ตอบสนองหรือไม่ยืดหยุ่นต่อการ
1.3 เป็นหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่เน้นในเรื่องของ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดล้อม
องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
1.3 การสือ่ สารและการประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่วสิ ัยทัศน์
พันธกิจ และเป้าหมายยังไม่เป็นไปอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
ให้ทุกคนหน่วยงานทราบและปฏิบัติ
1.4 บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมฯ ยังไม่เข้าใจถึงวิธีการทางาน
เพื่อให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมาย
1.5 ระบบการติดตามประเมินผลยังมีประสิทธิภาพไม่
เพียงพอ
2. โครงสร้างองค์กร (Structure)
2.1 มีโครงสร้างภายในกรมฯ ที่ครอบคลุมตามภารกิจและ 2.1 การกาหนดโครงสร้างองค์กรและอานาจหน้าที่
มาตรฐานการปฏิบตั ิงาน มีสายการบังคับบัญชาทีม่ ี
ของหน่วยงานในกรมฯ ในบางส่วนขาดความชัดเจน
ความชัดเจน มีความเป็นเอกภาพในการบังคับบัญชา
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จุดแข็ง (Strengths)
(Unity of Command) และเอกภาพในการสั่งการ
(Unity of Direction)
2.2 กรมฯ มีกฎหมาย ระเบียบที่กาหนดภาระหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ที่ชัดเจน

2.2

2.3

2.4

2.5
2.6
2.7
2.8

จุดอ่อน (Weakness)
เนื่องจากเป็นภารกิจใหม่ๆ และงานในบางส่วนมีความ
ซ้าซ้อนกัน และงานบางส่วนยังไม่มีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
บทบาทหน้าที่โดยรวมของกรมฯ ยังขาดความชัดเจนใน
บางส่วน โดยเฉพาะการนาข้อมูลที่กรมฯ ได้จัดทาและ
มีอยู่แล้ว ยังไม่สามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ด้านอื่นๆ
เช่น การนาข้อมูลไปใช้ใน Used Case ได้อย่างเต็มที่
นอกเหนือจากงานการแจ้งเตือนภัยพิบัติที่กรมฯ ดาเนิน
การในปัจจุบัน
โครงสร้างที่มียังไม่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีทมี่ ีการพัฒนา
ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว และสนองต่อความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในปัจจุบัน
โครงสร้างไม่สัมพันธ์กับกระทรวงที่สังกัดทาให้
การขับเคลื่อนงานไม่คล่องตัว ไม่เอื้อประโยชน์ต่อ
การปฏิบัติงานของกรมฯ
ความซับซ้อนของโครงสร้างในบางส่วนทาให้การ
ประสานงานในองค์กรเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน
การกาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบรวมถึงการมอบอานาจ
ในบางตาแหน่งไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน
บุคลากรบางส่วนยังไม่เข้าใจโครงสร้างขององค์กร
อัตรากาลังไม่เหมาะสมกับงานที่ได้รับ และขาดบุคลากร
ทางด้านการบริหาร โดยเฉพาะหน่วยงานตามศูนย์ต่างๆ
ยังขาดบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านการเงิน การพัสดุ และ
การกาหนดตัวชี้วัด เป็นต้น

3. ระบบขององค์กร (System)
3.1 มีระบบการตรวจอากาศเป็นไปตามมาตรฐาน
3.1 ระบบปฏิบตั ิการงานด้านพยากรณ์อากาศในส่วนของ
อุตุนิยมวิทยาโลก WMO และมาตรฐานของ ICAO ทา
เครื่องมือวัดในภาพรวมยังไม่สามารถที่จะบูรณาการ
ให้การปฏิบัติงานของกรมฯ ได้มาตรฐานสากลเป็นที่
ร่วมกัน เนื่องจากปัจจุบันอุปกรณ์ เครื่องมือวัดทั้งหมด
ยอมรับของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในระดับประเทศและ
ยังไม่มีซอฟแวร์เพื่อนาข้อมูลจากเครื่องมือวัดต่างๆ มา
ระดับนานาชาติ
ประมวลผลร่วม ยังใช้ความสามารถในการสร้าง
3.2 มีศูนย์บริการข้อมูลอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหวที่มี
แบบจาลองของเจ้าหน้าที่ของกรมฯ ในการดาเนินการ
มาตรฐาน
3.2 อุปกรณ์เครื่องมือวัดบางส่วนยังใช้การตรวจวัดโดยคน
3.3 มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยที่เป็นมาตรฐานตาม
ไม่ได้ใช้ระบบอัตโนมัติ ทาให้โอกาสเกิด Human Error
มาตรฐานสากล
มีมาก
3.4 มีระบบฐานข้อมูลทางด้านอุตุนยิ มวิทยาของประเทศที่ 3.3 ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่
มีมาตรฐาน และความพร้อมในการให้บริการ
ตอบสนองทุกพื้นที่ และครอบคลุมทุกภัยพิบัติ
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จุดแข็ง (Strengths)
3.5 มีข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยที่หลาก
หลายทั้งในอดีต และปัจจุบัน
3.6 กรมฯ เป็นศูนย์กลางการแลกเปลีย่ นข้อมูลทาง
อุตุนิยมวิทยาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
3.7 สามารถทางานร่วมกับหน่วยงานอืน่ ๆ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

จุดอ่อน (Weakness)
3.4 ระบบของงานด้านเกี่ยวกับอุตุนยิ มวิทยา รายงานที่
เกี่ยวกับสภาวะอากาศต่างๆ การเตือนภัยยังขาดการ
เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบ ลักษณะของงานบางส่วนของ
กรมฯ มีความซ้าซ้อนกับงานของหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ทาให้ประสิทธิภาพของงานที่ออกมาใน
บางครั้งไม่ได้ผลอย่างเต็มที่
3.5 เครื่องมือ อุปกรณ์ ขาดการซ่อมบารุงอย่างสมบูรณ์
3.6 ยังขาดระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์
(Artificial Intelligence) เพื่อจัดการ Big Data ที่กรมฯ มี
เพื่อนาข้อมูลที่มีมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3.7 ระบบงานวิจัยและการพัฒนา (Research and
Development) ของกรมฯ ยังพัฒนาไม่ทันตาม
ความก้าวหน้าของงานด้านอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากการ
พัฒนางานด้านนี้มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
3.8 ภายในกรมฯ งานยังขาดการบูรณาการงานร่วมกัน
3.9 ขาดการติดตามตรวจสอบประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
ของเครื่องมืออย่างเพียงพอ
3.10 กระบวนการซ่อมแซมอุปกรณ์เครือ่ งมือล่าช้า
อันเนื่องมาจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ
3.11 มีกระบวนการทางานที่ไม่ถูกต้อง เช่น การส่งข่าวอากาศ
นอกสถานี
3.12 ระบบงานของกรมฯ ที่เป็นระบบราชการยังมีความ
แข็งตัวสูงมาก ต้องปรับปรุงระบบให้มีความยืดหยุ่น
สูงขึ้น เพื่อให้สามารถสนองตอบต่องานในอนาคตได้
โดยสะดวก
3.13 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการบูรณาการเข้าสู่
ศูนย์กลาง อีกทั้งการพัฒนาศูนย์ขอ้ มูลกลางยังไม่
สมบูรณ์
3.14 ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาบางส่วนยังขาดการควบคุมคุณภาพ
ที่ดีพอ
3.15 มีแผนพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทลั เพื่อพัฒนาสู่องค์กร
อัจฉริยะ แต่การดาเนินงานให้บรรลุไปตามแผนยังไม่มี
ความก้าวหน้าเท่าที่ควร
3.16 ระบบสารสนเทศและข้อมูลเพื่อการบริหารและการ
จัดการองค์กรยังมีไม่ครบถ้วน ทาให้สารสนเทศ
สนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหารได้ไม่ครบถ้วน
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จุดแข็ง (Strengths)
4. ทักษะ (Skill)
4.1 มีความรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านอุตุนิยมวิทยา
สามารถตรวจอากาศ รายงานอากาศ และพยากรณ์
อากาศตามมาตรฐาน WMO และมาตรฐานสากล
4.2 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน
แผ่นดินไหว อุตุนิยมวิทยาการบิน อุตุนิยมวิทยาทาง
ทะเล และเครื่องมือเฉพาะด้าน
4.3 มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญด้าน
ตรวจอากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO
5. ค่านิยมร่วม (Shared Values)
5.1 ค่านิยมร่วมกันขององค์กรที่มีอยู่นั้น เป็นที่ยึดถือปฏิบัติ
ของบุคลากรส่วนใหญ่
5.2 มีศูนย์รวมจิตใจร่วมกันคือ กรมหลวงชุมพร เขตอุดม
ศักดิ์ ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา ทาให้เกิดความ
รักและศรัทธาในวิชาชีพ
6. บุคลากร (Staff)
6.1 บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมจะเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
6.2 มีระเบียบและขั้นตอนในการคัดเลือกบุคลากรที่
โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
6.3 มีบุคลากรที่มีความสามารถในงานด้านอุตุนิยมวิทยา
6.4 กรมฯ ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรเข้าสูร่ ะบบ
ข้าราชการที่มีผลสัมฤทธิ์สูง

จุดอ่อน (Weakness)
4.1 บุคลากรขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ
4.2 ขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น ด้านมรสุม ด้านการสร้าง
แบบจาลองเพื่อการพยากรณ์อากาศ ด้านการวิจัย ด้าน
เทคโนโลยีงานดิจิทลั ฯลฯ

5.1 บุคลากรบางส่วนไม่ได้ยึดค่านิยมองค์กรแต่ยึด ตนเอง
เป็นหลัก
5.2 ขาดการรณรงค์ส่งเสริม ค่านิยม วัฒนธรรมภายในองค์กร
อย่างต่อเนื่อง

6.1 ขาดการส่งเสริมการให้ทุนการศึกษาแก่ข้าราชการใน
หน่วยงาน
6.2 ยังขาดความร่วมมือทางการศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยา
กับสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรี หรือระดับที่
สูงกว่า
6.3 ยังขาดการวางแผนงานการพัฒนาบุคลากร หลักสูตร
ต่างๆ รวมถึงการดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
ต่อเนื่อง ครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการและ
การปฏิบัติทุกสายงาน
6.4 อาจารย์ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ที่เป็นผู้สอนด้าน
อุตุนิยมวิทยายังขาดทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด
องค์ความรู้ เพื่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างสมบูรณ์
6.5 บุคลากรของหน่วยงานยังขาดทักษะทางด้าน
ภาษาอังกฤษ จึงทาให้ขาดโอกาสที่จะได้รับทุน หรือการ
อบรมที่จัดโดยหน่วยงานระดับนานาชาติ
6.6 สถาบันอุตุนิยมวิทยายังไม่มีโครงสร้างที่เข้มแข็ง เช่น
อาจารย์ อุปกรณ์ เป็นต้น ทาให้การพัฒนาบุคลากรยังไม่
สามารถทาได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ
6.7 บุคลากรด้านการพัฒนาบริการอุตนุ ิยมวิทยาผ่านระบบ
ดิจิทัลยังไม่เพียงพอ และยังขาดองค์ความรู้เพื่อเรียนรู้ให้
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จุดแข็ง (Strengths)

จุดอ่อน (Weakness)
เท่าทันเทคโนโลยีดิจิทลั ทาให้การสร้างนวัตกรรมทาง
อุตุนิยมวิทยาดิจิทลั มีไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้งาน
6.8 บุคลากรในหน่วยงานยังมีความรู้ ความเข้าใจในการใช้
ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาไม่เพียงพอ จึงทาให้เกิด
อุปสรรคในการวิเคราะห์ นาเสนอในเทคโนโลยีการ
ประมวลผลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
6.9 บุคลากรบางส่วนมีความรู้ความเข้าใจในเทคโนโลยีดิจิทลั
และนโยบายดิจิทัลไม่เพียงพอ ทาให้มีความคลาดเคลื่อน
ในการผลักดันงานให้เข้าสู่การปฏิบัติงานในแบบ Digital
government ของรัฐซึ่งมีประชาชนเป็นศูนย์กลางและ
บริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว

7. รูปแบบการนาขององค์กร (Style)
7.1 มีการทางานแบบระบบอาวุโสให้ความเคารพซึ่งกันและ 7.1 ผู้บริหารระดับสูงที่โอนย้ายมาจากหน่วยงานภายนอก
กัน มีรุ่นพี่รุ่นน้อง
อาจไม่เข้าใจกระบวนการทางานและหลักวิชาการ
7.2 การสั่งการมีความยืดหยุ่นและสามารถนาไปปรับ ใช้กับ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาเพียงพอ ทาให้การสั่งการ
หน่วยงานของกรมฯ ในส่วนภูมภิ าคได้
การประสานงานไม่มีประสิทธิภาพ
7.3 ผู้บริหารของกรมฯ ให้ความสาคัญในการพัฒนางาน
7.2 ขาดการทางานเป็นทีม
อุตุนิยมวิทยาดิจิทลั
7.3 การสื่อสารระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ปฏิบัติงาน ในบาง
ครั้งยังไม่ครบถ้วน และขาดความชัดเจน
7.4 ขั้นตอนการดาเนินงานในบางขั้นตอนยังมีความซับซ้อน
ไม่ชัดเจน และในบางกรณีมีความซ้าซ้อนกัน
7.5 การจัดสรรทรัพยากร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคน
งบประมาณ หรืออุปกรณ์ ยังดาเนินการได้ยากอัน
เนื่องมาจากที่มีทรัพยากรในแต่ละด้านจากัดมากเพราะ
กรมฯ เป็นหน่วยงานราชการ และหน่วยงานอื่นยังไม่เห็น
ความสาคัญงานของกรมฯ จนกว่าจะเกิดภัยพิบัติขึ้นมาก่อน
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ผลการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอก : โอกาส (Opportunity) และอุปสรรค (Threat) โดยใช้หลักการ C-PEST
โอกาส (Opportunity)
1. ลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Customer)
1.1 สภาวะสภาพแวดล้อม ภาวะโลกร้อน และการ
เปลี่ยนแปลงของสภาวะอากาศ (Climate Change) มี
ความรุนแรงขึ้น ทาให้ประชาชนและหน่วยงานต่างๆ
ให้ความสนใจข้อมูลด้านอุตุนยิ มวิทยามากขึ้น
1.2 ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่มีความแม่นยา และน่าเชื่อถือมากขึ้น
เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจต่างๆ

2. สถานการณ์การเมือง (Political Situation)
2.1 รัฐบาลทุกรัฐบาลให้การสนับสนุนงานด้าน
อุตุนิยมวิทยา โดยเฉพาะงานอุตุนยิ มวิทยาการบิน
รัฐบาลให้การสนับสนุนเครื่องมือด้านการบินอย่าง
เต็มที่ เพื่อให้ได้มาตรฐานสากลของ ICAO
2.2 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานจัดทาแผน 20 ปี ของ
กรมฯ เพื่อสนับสนุนงบประมาณการจัดซื้อ เครื่องมือ
และจัดหาบุคลากร
2.3 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาทางด้านดิจิทัล
ส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทลั การเปิดเผยข้อมูลส่งเสริมให้
มีการผลักดันบริการของรัฐสู่ประชาชนอย่างเป็น
รูปธรรม ดังนั้นกรมฯ จึงมีโอกาสที่จะพัฒนางาน
ดิจิทัลของกรมฯ ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจหลักของกรมฯ
ที่เน้นงานทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
2.4 การสนับสนุนของหน่วยงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ
การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านอุตนุ ิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหว ส่งเสริมให้ต้องพัฒนาด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว มีเครือข่ายความร่วมมือทั้ง
หน่วยงานในประเทศและระหว่างประเทศ ในการใช้
และให้บริการสารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทัล

อุปสรรค (Threat)
1.1 ประชาชนและผู้รับบริการมีความต้องการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยามากขึ้น แต่การพัฒนางานด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศก้าวได้ไม่ทันต่อความ
ต้องการ
1.2 ข้อมูลที่ได้จากกรมฯ มีประโยชน์ แต่ยังไม่ตรงความ
ต้องการของประชาชนหรือผูร้ ับบริการ เนื่องจากการ
พยากรณ์ที่กรมฯ ให้ต่อสาธารณะเป็นการให้ในเชิง
กว้าง แต่ข้อมูลที่ประชาชนต้องการเป็นข้อมูลในเชิงลึก
1.3 การให้บริการข้อมูลสารสนเทศอุตนุ ิยมวิทยาดิจิทลั ยัง
ไม่ได้รับการพัฒนาให้อยู่ในรูปแบบที่สนองต่อการ
ให้บริการอย่างสะดวก ครบถ้วน ครอบคลุม ต่อกลุ่ม
ผู้ใช้บริการ
2.1 รัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานอื่นๆ ทางานที่มีลักษณะ
ซ้าซ้อนกับกรมฯ โดยการอนุญาตให้ดาเนินงานด้าน
การพยากรณ์อากาศ และเตือนภัยสภาวะอากาศได้
2.2 การไม่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากประเทศอื่นๆ
ที่เป็นคู่แข่งขันทางการค้า เพื่อทาให้ประเทศไทยลด
ความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศลง
2.3 นโยบายและแผนของกระทรวงดิจทิ ัลฯ ให้ความสาคัญ
กับงานของกรมฯ น้อยมาก ทาให้การพัฒนาระบบงาน
ต่างๆ ไม่ได้รับความสนใจอย่างเต็มที่
2.4 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุ ิยมวิทยารองรับ
เหมือนกับบางประเทศจึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจ
เป็นเท็จจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือไม่ได้ เผยแพร่ไปให้
ประชาชนเกิดความสับสนในข้อมูล
2.5 กฎหมายใหม่ๆ เปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ใช้บริการ
ร้องเรียน เกี่ยวกับการให้บริการมากขึ้น
2.6 การบังคับใช้กฎหมายบางฉบับมีผลกระทบกับการ
ดาเนินงานด้านอุตุนยิ มวิทยา เช่น กฎหมายการจัดสรร
คลื่นความถี่วิทยุ
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โอกาส (Opportunity)
อุปสรรค (Threat)
2.5 นโยบายรัฐบาลสนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องทางานแบบบูรณาการร่วมกันและไม่ซ้าซ้อน
กัน เช่น งานการบริหารจัดการน้า เป็นต้น และกรมฯ
ได้รับความสาคัญและความน่าเชื่อถือจากรัฐบาลให้
ทุกหน่วยงานรับฟังรายงานและข้อมูลการพยากรณ์
อากาศต่างๆ จากกรมฯ
2.6 ความมั่นคงทางการเมืองของประเทศดีขึ้น ทาให้
ประเทศมีภาพลักษณ์ดีขึ้น ต่างประเทศมีความเชื่อมั่น
ต่อประเทศมากขึ้น ส่งผลให้ความร่วมมือระหว่าง
ประเทศงานด้านอุตุนิยมวิทยาดีขนึ้
2.7 มีความร่วมมือ การให้ความช่วยเหลือ และการ
แลกเปลีย่ นข้อมูลซึ่งกันและกัน จากองค์การระหว่าง
ประเทศ และประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก ได้แก่
WMO, ICAO และภายในกลุ่มประเทศในภูมภิ าค
อาเซียน ด้านอุตุนยิ มวิทยา ภูมิฟิสกิ ส์
2.8 มีหน่วยงานระหว่างประเทศที่เป็นผู้กากับดูแล เช่น
WMO, ICAO ได้กาหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของ
กรมฯ ในการพยากรณ์อากาศ การพยากรณ์อากาศ
การบินและการเตือนภัย
2.9 การสนับสนุนของหน่วยงานระหว่างประเทศ เกี่ยวกับ
การให้ความรู้ ความเข้าใจด้านอุตนุ ิยมวิทยาและ
แผ่นดินไหวแก่ประชาชนทุกภาคส่วน ส่งเสริมให้ต้อง
พัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจ
ด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว
2.10 ในปัจจุบันมีพระราชบัญญัติที่เกี่ยวกับระบบ
คอมพิวเตอร์ ทาให้การดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลอัน
เป็นเท็จมีระบบการลงโทษ
3.สภาพเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม (Economic and Environmental condition)
3.1 สภาพเศรษฐกิจ (Economic condition)
3.1.1 ประเทศมีเศรษฐกิจในระดับปานกลาง ทาให้มีการ
3.1.1 กรมฯ ขยายการให้บริการไม่ทันต่อความต้องการ
สนับสนุนงบประมาณเพื่อการพัฒนาด้านวิชาการ
ในภาคส่วนต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวทาง
และเครื่องมืองานทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความ
เศรษฐกิจของประเทศอย่างรวดเร็ว
ทันสมัยมากขึ้น
3.1.2 การขยายตัวทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่
3.1.2 การปรับตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ ทาให้มคี วาม
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิงานและการบริหาร
ต้องการประยุกต์ใช้ข้อมูลด้านอุตนุ ิยมวิทยามากขึน้
การ จัดการองค์กร เช่น Start up Thailand
เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานด้าน
การเพิ่มสนามบินในจังหวัดต่างๆ
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โอกาส (Opportunity)
คมนาคมขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว
การประมง ก่อสร้าง และสาธารณสุข
3.2 สภาพสิ่งแวดล้อม (Environmental Condition)
3.2.1 ภาวะโลกร้อน และการเปลี่ยนแปลงของสภาวะ
อากาศ (Climate Change) ทาให้มีการพัฒนา
ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยเพิ่มมากขึ้น
3.2.2 การเปลีย่ นแปลงของสภาวะอากาศทาให้ ประชาชน
เกิดความตระหนักจากผลกระทบ และความสาคัญ
ต่อข้อมูลข่าวสารของกรมฯ
3.2.3 สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป สภาวะโลกร้อน
สภาวะอากาศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป (Climate Change)
เป็นโอกาสให้เกิดการศึกษาวิจัย เรื่องของภัย
ธรรมชาติที่มผี ลสืบเนื่องมาจากผลกระทบของ
สภาพแวดล้อมดังกล่าว

4. สภาพสังคม (Social Condition)
4.1 ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในทางวิทยาศาสตร์มาก
ขึ้น ทาให้เกิดความเชื่อถือในคาพยากรณ์ของกรมฯ
และสามารถนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ใน ชีวิตประจาวัน
ได้ เช่น ภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น
4.2 สื่อสังคมออนไลน์ รูปแบบการสื่อสารเป็นแบบเปิด
มีการสื่อสาร 2 ทาง ทาให้สามารถสร้างความรู้ความ
เข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยาได้มากขึ้น รวมทั้งช่องทาง
การศึกษาที่มากขึ้นเป็นทางเลือกยุคปัจจุบันทาให้
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลอุตนุ ิยมวิทยาได้มากขึ้น
4.3 ข้อกาหนดและมาตรฐานสากลระหว่างประเทศ ทั้ง
มาตรฐาน ICAO และ WMO ทาให้การปฏิบตั ิงานของ
กรมฯ มีมาตรฐานที่เป็นสากล เป็นที่ยอมรับจาก
ต่างประเทศและในประเทศ
4.4 สังคมมีการคาดหวังต่อระบบงานการพยากรณ์อากาศ
และการเตือนภัยค่อนข้างสูง ทาให้เกิดโอกาสในการ
ปรับปรุงพัฒนางานในด้านนี้อย่างต่อเนื่อง

อุปสรรค (Threat)

3.2.1 การเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อมต่างๆ มีผลกระทบ
ต่อการดาเนินกิจกรรมของกรมฯ เช่น มีการสร้าง
อาคารสูงในบริเวณใกล้ๆ สถานีตรวจอากาศ ทาให้
อากาศมีผลกระทบต่อผลการตรวจทาให้กรมฯ ต้อง
ย้ายสถานีตรวจอากาศ ซึ่งมีผลกระทบต่อการตรวจ
อากาศในช่วงการก่อสร้าง และต้องใช้งบประมาณ
ในการจัดสร้างสถานีใหม่
3.2.2 การเปลีย่ นแปลงสภาวะอากาศที่รนุ แรงมากขึ้น
เช่น น้าท่วม ทาให้เครื่องมือของกรมฯ ได้รับความ
เสียหาย ขัดข้อง ต้องสิ้นเปลืองงบประมาณ ในการ
รักษา หรือจัดซื้อใหม่
3.2.3 ในพื้นที่อันตรายและเข้าถึงยากไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้เต็มประสิทธิภาพ ทาให้ข้อมูลไม่ครบถ้วน
และขาดความต่อเนื่อง
4.1 ข้อมูลของกรมฯ ในบางครั้งมีมากเกินไป อีกทั้งข้อมูลมี
หลายชุดไม่เป็นเอกภาพ ทาให้การสื่อสารต่อสังคมเกิด
ความล่าช้าและไม่แม่นยา จนทาให้ประชาชนหันไปให้
ความน่าเชื่อถือจากข้อมูลหน่วยงานอื่นมากกว่า
4.2 ประชาชนสามารถหาข้อมูลด้านการพยากรณ์อากาศ
จากแหล่งอื่นๆ จากกทางเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปได้
โดยสะดวกมากขึ้น ทาให้ไม่สนใจในข้อมูลที่กรมฯ
เผยแพร่ออกมา
4.3 ข้อมูลจากแหล่งอื่น ซึ่งมีความขัดแย้งจาก ข้อเท็จจริง
ทาให้ประชาชนเกิดความสับสน และบางครั้งกรมฯ
ได้รับความเสียหาย เนื่องจากประชาชนเข้าใจว่าข้อมูล
มาจากกรมฯ
4.4 นักวิชาการสถาบันต่างๆ มีการใช้ข้อมูลซ้าซ้อน
บางครั้งเป็นข้อมูลที่ขาดข้อเท็จจริงหรือขาดการ
ตรวจสอบความถูกต้อง ทาให้ประชาชนมีความสับสน
ในข้อมูลที่ได้รับ
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โอกาส (Opportunity)
4.5 ความตระหนักและความสนใจในข้อมูลอุตุนิยมวิทยา
ของประชาชน ตลอดจนการนาเสนอข้อมูลข่าวสาร
ด้านอุตุนิยมวิทยาของหน่วยงานต่างๆ สื่อมวลชน
และสื่อสังคมออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ตา่ งๆ เป็น
แรงผลักดันให้กรมฯ ต้องสร้างผลผลิต ในการนาเสนอ
ข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนยิ มวิทยาโดยใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศเป็นกลไกหลักในการเผยแพร่เพื่อให้
สามารถแข่งขันได้
5. ปัจจัยทางเทคโนโลยี (Technology Factor)
5.1 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ในปัจจุบันไปสู่
ประชาชน สะดวกรวดเร็วทันเหตุการณ์
5.2 เทคโนโลยีมีความก้าวหน้าและทันสมัย ช่วยสนับสนุน
การดาเนินการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกขั้นตอน ทาให้
ระบบการพยากรณ์อากาศในปัจจุบันมีความแม่นยา
มากขึ้น ให้บริการพยากรณ์อากาศได้อย่างถูกต้อง
รวดเร็ว มีประสิทธิภาพเพิม่ ขึ้น
5.3 สังคมยุคปัจจุบันประชาชนมีความตื่นตัวกับการรักษา
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติมากขึ้น ทาให้มีโอกาสในการ
เสริมสร้างเครือข่ายการมีส่วนร่วมของประชาชนได้
ง่ายขึ้น
5.4 ปัจจุบันมีโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ สามารถสนับสนุนงานของกรมฯ
ด้านดิจิทัลและประชาชนได้ ทั้งนี้มีเครือข่ายผู้ใช้ข้อมูล
สารสนเทศอุตุนิยมวิทยาดิจิทลั ที่หลากหลายทั้งภาครัฐ
และภาคเอกชน

อุปสรรค (Threat)
4.5 คนไทยมีนสิ ัยรักสนุก นาข้อมูลจากกรมฯ ไปตัดต่อ
เปลี่ยนแปลงข้อความไปในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง จนทาให้เกิด
ความเสียหาย
4.6 ความตระหนักของสังคมต่อภัยธรรมชาติทาให้
ประชาชนขาดการกลั่นกรองข้อมูลจากแหล่งอื่น มีการ
ส่งต่อข้อมูลที่ไม่เป็นความจริง ทาให้ส่งผลที่เป็นภาพ
ลบต่อการทางานของกรมฯ

5.1 หน่วยงานภายนอกทั้งในและต่างประเทศมีการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทลั การตรวจวัดสภาพอากาศที่ทันสมัย
และมีเครือข่ายมากกว่าอาจส่งผลต่อฐานผู้ใช้บริการ
ของกรมฯ ได้
5.2 เนื่องจากความก้าวหน้าในเทคโนโลยีข่าวสาร จึงเป็น
การเปิดโอกาสให้นักวิชาการอิสระสามารถเข้ามาแทรกแซง
บทบาทในการให้ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาได้ง่ายขึ้น
5.3 ประเทศไทยไม่มีกฎหมายด้านอุตนุ ิยมวิทยารองรับ
เหมือนประเทศอื่น จึงเปิดโอกาสให้มีข้อมูลที่อาจเป็น
เท็จจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือไม่ได้เผยแพร่ไปให้ประชาชน
จนเกิดความสับสนในข้อมูลได้
5.4 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานอื่นๆ ยังขาดองค์ความรู้ดา้ น
อุตุนิยมวิทยา แล้วนาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไป
ตีความ มีการเผยแพร่ต่อประชาชน ทาให้การเสนอ
ข้อมูลผิดพลาด และสร้างความเสียหายให้เกิดขึ้น
5.5 ภัยคุกคามทางเทคโนโลยีดิจิทลั ที่เพิ่มมากขึ้น
อาจก่อให้เกิดความเสี่ยงในการให้บริการอุตุนิยมวิทยา
ดิจิทัลของกรมฯ
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2. การจัดทา TOWS Matrix Analysis ของกรมอุตุนิยมวิทยา
TOWS Matrix Analysis คือ การวิเคราะห์ ข้อมูล ที่ได้มาหลั งจากการประเมินสภาพแวดล้ อมของ
องค์กรที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค (SWOT) และนาข้อมูลหรือผลลัพธ์ที่ได้ นั้นมา
ประเมินสภาพแวดล้อมแบบ Matrix โดยใช้ตาราง TOWS Matrix เป็นตารางที่วิเคราะห์ข้อมูลจากจุดแข็ง
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคเพื่อกาหนดออกมาเป็นกลยุทธ์ต่าง ๆ
ซึ่งการประเมินสภาพแวดล้อมแบบ TOWS Matrix เป็นการประเมินสภาพแวดล้อมระหว่างจุดแข็งกับ
โอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดอ่อนกับโอกาส (WO) และจุดอ่อนกับอุปสรรค (WT) ซึ่งผลของการ
ประเมินสภาพแวดล้อมในข้อมูลแต่ละคู่ดังกล่าว จะทาให้เกิดยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ที่สามารถแบ่งออกได้เป็น
4 ประเภท ดังต่อไปนี้
1) กลยุทธ์เชิงรุก (SO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็ง
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรุก
2) กลยุทธ์เชิงป้องกัน (ST Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุด
แข็งและอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิง
ป้ องกัน เนื่ องจากองค์กรมีจุดแข็งและประสบกับสภาพแวดล้ อมที่เป็นข้อจากัดภายนอก แต่
องค์กรสามารถใช้จุดแข็งที่มีอยู่ป้องกันข้อจากัดจากภายนอกได้
3) กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และโอกาสมาพิจารณาร่วมกันเพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงแก้ไข ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรมีโอกาสที่จะนาแนวคิดหรือวิธีใหม่ๆ มาใช้ในการแก้ไขจุดอ่อนที่องค์กรมีอยู่ได้
4) กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) ได้มาจากการนาข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อน
และอุปสรรคมาพิจารณาร่วมกัน เพื่อที่จะนามากาหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์ในเชิงรับ ทั้งนี้
เนื่องจากองค์กรเผชิญกับทั้งจุดอ่อนและอุปสรรคภายนอกที่องค์กรไม่สามารถควบคุมได้
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การประเมินสภาพแวดล้อมของกรมอุตุนิยมวิทยาในรูปแบบ TOWS Matrix ได้มีผลการวิเคราะห์
ดังต่อไปนี้

ภาพแสดงความระดับความสาคัญของ TOWS Matrix ในแต่ละกลยุทธ์
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ผลของการวิเคราะห์ TOWS Matrix Analysis ที่ได้มาจากการวิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและปัจจัยภายใน SWOT ของกรมอุตุนิยมวิทยา

Opportunities (O)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+O = เชิงรุก

W+O = เชิงแก้ไข

1. ประชาชนและผู้ใช้บริการมีความต้องการข้อมูลและ
1. ระบบการปฏิบัติงานทางด้านการเตือนภัยยังไม่สามารถ
ข่าวสารที่แม่นยาและน่าเชื่อถือ ปัจจุบันประชาชนมี
สนองตอบในทุกพื้นที่ และครอบคลุมในทุกภัยพิบัติ
ความรู้ความเข้าใจในเรื่องวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้น ทาให้มี
อุปกรณ์และเครือ่ งมือในบางส่วนยังใช้ระบบการจัดเก็บ
ความเชื่อถือในคาพยากรณ์ สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไป
ข้อมูลโดยคน ไม่ใช่ระบบอัตโนมัติ จึงอาจทาให้เกิด
ปรับใช้ในการประกอบอาชีพหรือในชีวิตประจาวัน
ข้อผิดพลาดได้โดยง่าย รวมไปถึงเครื่องมืออุปกรณ์ยังขาด
ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
การซ่อมบารุงทีด่ ี หรือเกิดล่าช้าในการซ่อมบารุง
อุตุนิยมวิทยาของประเทศและมีบคุ ลากรที่มคี วามรู้
อันเนื่องมาจากข้อจากัดเรื่องงบประมาณ ในขณะที่
ความสามารถ จึงทาให้ประชาชนสามารถเชื่อถือและ
สถานการณ์ปัจจุบัน ประชาชนหรือผู้ใช้บริการมีความ
มั่นใจได้ว่าข้อมูลและข่าวสารที่ออกโดยกรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องการข้อมูล ข่าวสาร ของกรมอุตุนิยมวิทยาทีถ่ ูกต้อง
นั้นมีความถูกต้องและมีความแม่นยา
แม่นยา และรวดเร็ว รวมไปถึงมีความน่าเชื่อถือ จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องปรับปรุง
และพัฒนาศักยภาพของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้มี
ประสิทธิภาพสูงขึ้นและครอบคลุมทุกพื้นที่เพื่อตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
2. กรมอุตุนยิ มวิทยามีระบบการตรวจอากาศ ด้าน
2. กรมอุตุนิยมวิทยาต้องพัฒนาระบบ อุปกรณ์ เครื่องมือ
แผ่นดินไหว และการเฝ้าระวังเตือนภัยที่เป็น
ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อจัดการ
มาตรฐานสากลตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO ทา
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เพื่อนา Big Data มา
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Opportunities (O)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+O = เชิงรุก

W+O = เชิงแก้ไข

ให้ได้รับการยอมรับจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งใน
ประมวลผลเพื่อนาข้อมูลทีไ่ ด้มาประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
ระดับประเทศและในระดับสากล จึงได้รับความร่วมมือ
ด้านต่างๆ เช่น ข้อมูลอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนับสนุนงานด้าน
การให้ความช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนข้อมูล และการ
คมนาคม ขนส่ง อุตสาหกรรม การเกษตร ท่องเที่ยว การ
สนับสนุนจากหน่วยงานระหว่างประเทศในเรื่องของ
ประมง ก่อสร้างและสาธารณสุข เป็นต้น
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับด้านอุตุนิยมวิทยา ทาให้เพิ่ม
ศักยภาพของด้านการทางานกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3. กรมอุตุนิยมวิทยามีวิสัยทัศน์ พันธกิจตามแผนยุทธศาสตร์ที่ 3. ระบบงานการวิจยั และพัฒนา (Research and
ครอบคลุมภารกิจหลัก ดังนั้นรัฐบาลจึงให้การสนับสนุน
Development) ของกรมอุตุนิยมวิทยายังพัฒนาไม่ทัน
งบประมาณในการซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทดี่ ีและ
กับสภาวะการเปลีย่ นแปลงของอากาศเพียงพอ จาก
ทันสมัย รวมไปถึงกรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มี
สภาพแวดล้อมและสภาวะอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่าง
ศักยภาพ เพื่อเป็นการตอบสนองตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
รวดเร็ว รวมถึงการสร้างแบบจาลองโมเดลทีเ่ หมาะสม
20 ปี
สาหรับการพยากรณ์
4. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักของประเทศที่เน้นใน 4. บุคลากรของหน่วยงานจานวนหนึง่ ยังขาดทักษะด้าน
เรื่องขององค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
ภาษาต่างประเทศทาให้ประสบกับปัญหาในการทางาน
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลทีใ่ ห้การสนับสนุนการ
และการพัฒนาองค์กร โอกาสในปัจจุบันที่กรม
พัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งสอดคล้องกับ
อุตุนิยมวิทยาต้องมีความร่วมมือ การให้และรับความ
ช่วยเหลือ และการแลกเปลีย่ นข้อมูลกับหน่วยงานระดับ
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Opportunities (O)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+O = เชิงรุก

W+O = เชิงแก้ไข

ภารกิจหลักของกรมอุตุนิยมวิทยา การดาเนินงานมี
ประสิทธิภาพดีขึ้น

นานาชาติ จึงมีความจาเป็นอย่างยิง่ ที่จะต้องพัฒนา
ศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้กับบุคลากรของ
หน่วยงาน

5. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง 5. ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันที่มีความก้าวหน้า เปลี่ยนแปลง
อุตุนิยมวิทยาในภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เกิด
ไปอย่างรวดเร็ว และมีความทันสมัย สามารถทาให้ระบบ
เครือข่ายความร่วมมือทั้งหน่วยงานภายในประเทศและ
พยากรณ์อากาศมีความแม่นยา ถูกต้อง และรวดเร็วทัน
ระหว่างประเทศ มีการให้แลกเปลีย่ นข้อมูลสารสนเทศ
ต่อเหตุการณ์มากยิ่งขึ้น แต่ในประเทศไทยไม่มี
ด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน
สถาบันการศึกษาใดทีเ่ ปิดการเรียนการสอนองค์ความรู้
6. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถทางานร่วมมือกับองค์กรอื่นได้
ด้านอุตุนิยมวิทยาเลย ประกอบกับความร่วมมือทาง
อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล
การศึกษา การวางพัฒนาหลักสูตรที่จะอบรมบุคลากร
ที่สนับสนุนให้หน่วยงานต่างๆ ที่เกีย่ วข้องทางานแบบ
รวมไปถึงอาจารย์หรือที่วิทยากรเฉพาะด้านที่เป็น
บูรณาการร่วมกัน ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับความ
ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนโครงสร้างหลักสูตรของสถาบันใน
เชื่อถือจากทั้งภาครัฐและประชาชนในการรายงานข้อมูล
ปัจจุบันยังไม่มีอย่างเพียงพอทีจ่ ะก้าวให้ทันกับเทคโนโลยี
เกี่ยวกับการพยากรณ์ต่างๆ
ในปัจจุบัน ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิง่ ที่กรมจะต้องส่งเสริม
7. ปัจจุบันด้วยปัญหาสภาวะโลกร้อนและการเปลีย่ นแปลง
ให้มีการพัฒนาด้านการศึกษาและด้านการฝึกอบรมให้
ของสภาวะอากาศ และประชาชนตระหนักถึงความสาคัญ
ทัดเทียมกับเทคโนโลยีในปัจจุบันหรือในแนวโน้มอนาคต
ของข้อมูลสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลง ทาให้ต้องมีการ
ข้างหน้าที่จะเกิดขึ้น

3-15

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

Opportunities (O)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+O = เชิงรุก

W+O = เชิงแก้ไข

พัฒนาองค์ความรู้ นวัตกรรม การวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อ
ช่วยในงานการพยากรณ์ ประกอบกับกรมอุตุนิยมวิทยามี
ระบบฐานข้อมูลด้านอุตุนยิ มวิทยาที่มีมาตรฐาน จึงทาให้มี
ความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน หรือผู้ขอให้ใช้บริการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
8. กรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญ
ด้านตรวจอากาศการบินตามมาตรฐาน ICAO รัฐบาลจึง
ให้การสนับสนุนงานด้านอุตุนิยมวิทยาด้านการบินอย่าง
เต็มที่ จึงส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาได้รบั มาตรฐานของ
ICAO สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
9. บุคลากรมีความรู้ความสามารถพร้อมที่จะเรียนรูส้ ิ่งใหม่ๆ
อยู่เสมอ ประกอบกับสังคมมีความคาดหวังและความ
ต้องการที่เกี่ยวข้องกับระบบงานการพยากรณ์อากาศ และ
การเตือนภัยทีม่ ากขึ้น ด้วยเหตุนี้จึงทาให้บุคลากรของกรม
อุตุนิยมวิทยามีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพและเรียนรูส้ ิ่ง
ใหม่อยู่เสมอเพื่อตอบสนองความต้องการและความ
คาดหวังของสังคม
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Opportunities (O)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+O = เชิงรุก

W+O = เชิงแก้ไข

10. ผู้บริหารและบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ความสาคัญ
ในเรื่องของการพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาดิจิทัลเพื่อให้
ตอบสนองกับนโยบายของประเทศ จึงได้มีการนาเสนอข้อมูล
และข่าวสารทั้งแบบ Online และ Offline และในอีก
หลายๆ ช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ตอบสนองกับ
ประชาชนทุกกลุ่ม และก่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วทัน
ต่อเหตุการณ์ อีกทั้งยังนาเทคโนโลยีทีทันสมัยมาปรับใช้ใน
องค์กร รวมไปถึงโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีดิจิทลั ที่
ครอบคลุมทั่วประเทศ จึงทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่ม สามารถ
สื่อสารได้หลากหลายรูปแบบ และหลายช่องทาง มีความ
รวดเร็ว ถูกต้องและแม่นยา
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Threats (T)

Strengths (s)

Weakness (w)

S+T = เชิงป้องกัน

W+T = เชิงรับ

1. เป็นหน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว
1. โครงสร้างองค์กรและศักยภาพของบุคลากรภายในกรม
และการเตือนจากธรรมชาติของประเทศ แต่อุปสรรคก็คือ
อุตุนิยมวิทยายังอาจจะไม่ตอบสนองต่อเทคโนโลยีที่มี
ข้อมูลที่ประชาชนได้รับยังไม่ตรงตามความต้องการของ
การพัฒนาก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเท่าที่ควร และข้อมูล
ประชาชน และไม่ครอบคลุมถึงทุกกลุ่มผู้ใช้บริการ กรม
ข่าวสารทีก่ รมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ในปัจจุบันยังไม่
อุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อปฏิบัติงานให้
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ตอบสนองต่อ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้ทุกด้าน
ผู้ใช้บริการหรือผู้มสี ่วนได้ส่วนเสีย ดังนั้นกรม
อุตุนิยมวิทยาควรจะต้องปรับบทบาทเพื่อให้สามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
2. กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักด้านอุตุนิยมวิทยา
2. โครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยาอาจจะสัมพันธ์กับ
ของประเทศ เป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลทาง
กระทรวงทีส่ ังกัดอยูค่ ่อนข้างน้อย ทาให้การขับเคลื่อน
อุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาค อุปสรรคที่สาคัญประการ
งานยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ทาให้มีการเอื้อประโยชน์ต่อ
หนึ่ง คือ นโยบายของกระทรวงดิจทิ ัลฯ ยังให้ความสาคัญ
การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาไม่มากนัก
กับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาค่อนข้างน้อย ทาให้การ
พัฒนาระบบต่างๆ เป็นไปค่อนข้างช้า ดังนั้น
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับบทบาทเพื่อให้เป็น
หน่วยงานหลักของกระทรวงฯ ที่กระทรวงฯ พร้อมให้
การสนับสนุนในทุกๆ ด้าน
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S+T = เชิงป้องกัน

W+T = เชิงรับ

3. แม้ว่ากรมอุตุนยิ มวิทยา มีข้อมูลอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว 3. ปัญหาเครื่องมือกรมของกรมอุตุนยิ มวิทยาที่ได้รับความ
การเฝ้าระวังและเตือนภัยที่มมี าตรฐาน และพร้อม
เสียหาย ขัดข้อง อันเนื่องมาจากการใช้งานที่นานแล้ว
ให้บริการในทุกสถานการณ์ แต่ประชาชนส่วนใหญ่ก็
และการเปลีย่ นแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
สามารถหาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาจากแหล่งอื่นๆ ได้ไม่
อย่างรุนแรง การเกิดภาวะน้าท่วม ประกอบกับการซ่อม
ยากนัก เป็นข้อมูลที่ได้รับจากหน่วยงานทั้งภายในประเทศ
บารุงทาได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ การซ่อมบารุงมีความ
และต่างประเทศ อันเป็นผลเนื่องจากความก้าวหน้าของ
ล่าช้า เป็นต้น ในขณะที่ปจั จุบันประชาชนมีความ
เทคโนโลยี ส่งผลให้ประชาชนสามารถรับข้อมูลได้หลาย
ต้องการข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น
ช่องทาง จนทาให้ประชาชนไม่สนใจ หรือไม่เชื่อถือข้อมูล
หากปัญหาเหล่านีไ้ ม่ได้รบั การแก้ไขอย่างทันท่วงทีก็อาจ
ของกรมอุตุนิยมวิทยา ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการ
เกิดความเสียหายขึน้ ได้
นาเสนอข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง แม่นยา รวดเร็วทาให้
ประชาชนเชื่อถือข้อมูล
4. เนื่องจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา หน่วยงานอื่น
4. กรมอุตุนิยมวิทยายังขาดผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เช่น
สามารถนาเอาข้อมูลไปแปลความผิดพลาด จนอาจมี
ด้านมรสุม ด้านการสร้างแบบจาลองเพื่อการพยากรณ์
ความขัดแย้งกับข้อเท็จจริงได้ อันเนื่องจากเจ้าหน้าที่ของ
อากาศ ด้านการวิจัยพัฒนา ด้านเทคโนโลยีงานดิจิทัล
หน่วยงานอื่นยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านอุตุนิยมวิทยา
จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการทางานบางส่วนของกรม
อย่างลึกซึ้ง แล้วนาไปเผยแพร่สู่ประชาชน ทาให้การเสนอ
อุตุนยิ มวิทยาไม่ได้ทางานอย่างเต็มที่ จึงอาจจะทาให้
ข้อมูลที่ผิดพลาด และอาจจะสร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนไปรับข้อมูลข่าวสารจากแหล่งอื่นที่มีความ
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S+T = เชิงป้องกัน

W+T = เชิงรับ

กรมอุตุนิยมวิทยาได้ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมี
ระบบทีด่ ีทสี่ ามารถนาเสนอข้อมูล ข่าวสาร ด้าน
อุตุนิยมวิทยาที่เป็นทางการและถูกต้อง ไม่สร้างความ
สับสนให้กับประชาชน และผู้รับข่าวสาร

รวดเร็ว มีประสิทธิภาพกว่า ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาใน
ฐานะองค์กรหลักของประเทศต้องส่งเสริมให้มีการ
พัฒนาผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านมากยิ่งขึ้น เพื่อรับมือกับ
การเปลีย่ นแปลงในสังคมปัจจุบัน
5. ประชาชนและผู้รับบริการต้องการข้อมูลด้าน
อุตุนิยมวิทยามากยิ่งขึ้นและมีความหลากหลายมาก
ยิ่งขึ้น แต่ระบบอุปกรณ์ เครื่องมือ ปัญญาประดิษฐ์ เพื่อ
จัดการข้อมูล Big Data ยังมีประสิทธิภาพไม่เพียงพอ
ทาให้งานของกรมอุตุนิยมวิทยายังไม่สนองตอบต่อความ
ต้องการประชาชนได้ แต่ความก้าวหน้าในปัจจุบันของ
เทคโนโลยีจะทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถรองรับกับ
สถานการณ์เหล่านี้ได้ หากกรมอุตนุ ิยมวิทยามีการจัดหา
อุปกรณ์เครื่องมือได้ทันการณ์
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3. การวิเคราะห์ Diamond’s Model
Diamond’s Model เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ที่เหมาะสมในการจัดทายุทธศาสตร์ เพื่อให้ทราบถึง
ปั จ จั ย ที่จ ะส่ งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันและการพัฒ นาในระดับมหาภาค เป็นการมองใน
ระดับประเทศ หรือมองหน่วยงานในระดับประเทศ ซึ่งเป็นการพัฒนาต่อเนื่องจากการวิเคราะห์ด้วย 5 Forces
Model ที่มองในระดับองค์กรเท่านั้น โดยปัจจัยในการวิเคราะห์ของ Diamond Model ประกอบด้วย
1) Factor Conditions คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานและบริการ อาทิ ทักษะ
ความเชี่ยวชาญในการดาเนินงาน ทรัพยากรที่จาเป็น เงินทุน เป็นต้น
2) Demand Conditions ภาวะอุปสงค์ ความต้องการในลักษณะต่างๆ ที่จะกระตุ้นให้เกิดขึ้น กับ
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกันไป
3) Company Strategy, Structure, and Rivalry กลยุทธ์ขององค์ กร คู่เทียบและคู่ แข่ ง ปัจจัยต่ างๆ
ในการดาเนินงานโครงสร้างคณะผู้บริหาร
4) Related and Supporting Industries องค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง ทั้งต่อเนื่องและสนับสนุนที่
มีผลต่อองค์กร
5) Role of Government บทบาทรัฐบาล นโยบาย หน่วยงานกากับ ที่มีผลต่อปัจจัยทั้ง 4
6) Chance โอกาสที่สนับสนุนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริบทในปัจจุบัน
จากแนวทางในการวิเคราะห์ดังกล่าว สามาถนามาวิเคราะห์กรมอุตุนิยมวิทยาได้ ตามรูป
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โดยมีรายละเอียดของการวิเคราะห์ ดังนี้
1) Factor Conditions คือ ปัจจัยต่างๆ ที่ส่ งผลกระทบต่อการดาเนิ นงานและบริ การ ของกรม
อุตุนิยมวิทยา
1.1) บุคลากรด้านอุตุนิยมของประเทศไทยมีจานวนน้อย รวมทั้งระบบการศึกษาของประเทศไทย
ไม่ได้ผลิตบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง ทาให้หาบุคลากรได้ยาก รวมทั้งต้อง
พัฒนาบุคลากรเอง
1.2) เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่ใช้ในการดาเนินงาน ส่วนใหญ่ต้องพึ่งพาหรือสั่งซื้อจากต่างประเทศ
ทาให้ต้องติดตามเทคโนโลยีอย่างสม่าเสมอ รวมทั้งต้องใช้งบประมาณในการจัดหา
1.3) มาตรฐานในการด าเนิ น งานของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาต้ อ งด าเนิ น ตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ เพื่อให้เกิดความปลอดภัย โดยเฉพาะต้องได้มาตรฐานตามองค์การอุตุนิยมวิทยา
โลก (WMO) และองค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ซึ่งมีทั้งข้อดีที่ทาให้ การ
ดาเนินงานของกรมอุตุ นิยมวิทยาได้มาตรฐานสากล แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องดาเนินงานตาม
ข้อกาหนดซึ่งข้อจากัดต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยามีอาจทาให้เกิดปัญหาได้
1.4) งบประมาณของกรมอุตุ นิย มวิทยาที่ได้รับจากรัฐ บาลมีจากัด ทาให้ ไม่เพียงพอต่อการ
พัฒนาให้ก้าวทันเทคโนโลยี รวมทั้งการบารุงรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ให้มีความสมบูรณ์ ที่
จะป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นกับประเทศไทยในทุกพื้นที่ได้อย่างสมบูรณ์
2) Demand Conditions ภาวะอุปสงค์หรือความต้องการของผู้ใช้บริการ
2.1) ความหลากหลายของผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร เนื่ อ งจากภารกิ จ ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาครอบคลุ ม
หลากหลายการพยากรณ์และการเตือนภัย ทั้งทางน้า ทางแผ่นดิน และทางอากาศ ซึ่งมี
ผู้ใช้บริการข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา แตกต่างกันไป เช่น ด้านการพยากรณ์อากาศ ที่มี
ทั้งองค์กรธุรกิจ เกษตรกร เป็นผู้ใช้บริการ ด้านการเตือนภัย ที่มีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน
ประชาชน เป็นผู้ใช้บริการ ด้านข้อมูลแผ่นดินไหว ที่มีทั้งหน่วยงานราชการ เอกชน เป็น
ผู้ใช้บริการเช่นเดียวกัน
2.2) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารข้ อ มู ล มี ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล ที่ มี ค วามเที่ ย งตรงถู ก ต้ อ งมากขึ้ น ตามความ
คาดหวังของประชาชนที่ต้องมีความคาดหวังสูง รวมทั้งมีความรวดเร็วที่ผู้ใช้บริการต้องการ
รับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันในทันที โดยไม่ต้องรอเวลาการให้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
2.3) ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการข้ อ มู ล การพยากรณ์ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาไปใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพหรือธุรกิจมากขึ้น ทาให้ กรมอุตุนิย มวิทยาต้อ งมี
ข้อมูลที่สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าวมากขึ้น
2.4) ผู้ใช้บริการข้อมูลต้องการข้อมูลที่ลงรายละเอียดสาหรับตนเอง ทั้งในเชิงพื้นที่และลักษณะ
ของข้อมูลในแต่ละประเภท เพื่อการนาไปใช้ประโยชน์เช่นเดียวกัน โดยข้อมูลจะต้องตรง
กับความต้องการของแต่ละกลุ่มลูกค้ามากยิ่งขึ้น
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2.5) ความเชื่อมั่นต่อการดาเนินงานและข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา จาการสารวจความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของกรมอุตุนิยมวิทยา มีระดับความเชื่อมั่นที่ระดับเชื่อมั่น (4.30)
การที่มีความเชื่อมั่นจะทาให้มีการตั้งความหวังไว้สูงเช่นกัน แต่ก็มีส่วนหนึ่งที่มีความเชื่อมั่น
ไม่ สู ง นั ก ท าให้ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ต้ อ งสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ให้ ไ ด้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม และกรม
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ควรที่ จ ะต้ อ งสร้ า งการรั บ รู้ ใ ห้ กั บ ทุ ก กลุ่ ม ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ว่ า กรม
อุตุนิยมวิทยา มีความสาคัญต่อชีวิตประจาวันและการประกอบอาชีพหรือธุรกิจ ซึ่งจะทาให้
รัฐบาลให้ความสาคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา มากยิ่งขึ้น
3) Company Strategy, Structure, and Rivalry กลยุทธ์ขององค์กร โครงสร้างในการดาเนินงาน
คู่เทียบและคู่แข่ง
3.1) การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา เป็นระบบราชการ ซึ่งมีทั้งข้อดี คือได้รับความไว้วางใจ
และยอมรั บจากองค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศและระดับนานาชาติในการประสานงานความ
ร่วมมือ ส่วนในข้อด้อยคือระบบราชการจะขาดความยืดหยุ่นคล่องตัวและงบประมาณจากัด
3.2) กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีตรวจอากาศระดับอาเภอ ทาให้มีข้อมูลที่ใช้ในการพยากรณ์ได้
ละเอียดในระดับพื้นที่ในระดับหนึ่ง
3.3) กรมอุตุนิยมวิทยา เน้นความถูกต้องของข้อมูล ตามที่เป็นหน่วยงานราชการที่ต้องให้ข้อมูล
ที่ถูกต้องกับสาธารณะเท่านั้น เพื่อไม่ทาให้เกิดความตื่นตระหนกและป้องกันภัยได้อย่าง
ถูกต้อง
3.4) การตรวจอากาศในระดั บ พื้น ที่ข องกรมอุตุ นิย มวิ ทยา ยังพึ่งพาการปฏิบั ติง านของคน
มากกว่าระบบอัตโนมัติ ทาให้มีโอกาสเกิดความผิดพลาดได้
3.5) หน่วยงานของรัฐมีหลายหน่วยงานทาหน้าที่ใกล้เคียงกัน ภารกิจทางด้านการพยากรณ์และ
การเตือนภัยของประเทศไทยมีหน่วยงานของรัฐหน่วยงานอื่นๆ ที่มีภารกิจใกล้เคียงกัน เช่น
กองทัพเรือ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงมหาดไทย เป็นต้น
3.6) การพยากรณ์อากาศผ่าน Application ต่างๆ มีมากขึ้น ปัจจุบันมีการพยากรณ์อากาศทั้ง
จากองค์กรนานาชาติ หน่วยงานเอกชน ผู้ให้บริการ Social Network ให้บริการข้อมูลผ่าน
website และ application จานวนมาก
3.7) การแข่งขันกันของผู้ให้บริการข้อมูลมีมากขึ้นและแข่งขันกันที่ความรวดเร็ว ถูกต้องของ
ข้อมูล รวมถึงการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ตรงตามต้องการ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา ต้อง
มีการปรับตัวให้ทันกับการแข่งขันดังกล่าว
4) Related and Supporting Industries องค์กรหรือธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งแบบต่อเนื่องและการสนับสนุน
4.1) พัฒนาการของเทคโนโลยีที่จะนามาใช้ในกิจการด้านอุตุนิยมวิทยา มีการเปลี่ยนแปลงที่
รวดเร็วและมีศักยภาพในการใช้ประโยชน์ตามภารกิจได้มากขึ้น
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4.2) การพยากรณ์อากาศต้องใช้ภาพจากดาวเทียมเพื่อการพยากรณ์อากาศ ซึ่งในปัจจุบันมีให้
เลื อกใช้อย่ างเพีย งพอทั้งของหน่ว ยงานในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งในอนาคต
อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นและมีความสามารถรองรับการพยากรณ์ได้ดีมากขึ้นได้
4.3) การพัฒนาของ Artificial Intelligence (AI) มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและเป็นแนวโน้ม
ของทั้งโลก ที่สามารถนามาใช้ในการปฏิบัติงานแทนมนุษย์ รวมทั้งแนวทาง Big Data ทา
ให้สามารถใช้งานได้รวดเร็ว ถูกต้องแม่นยา
4.4) ช่องทางในการสื่อสารในการให้บริการข้อมูล มีช่องทางใหม่ๆ เกิดขึ้น ที่มีความรวดเร็วและ
เป็นการสื่อสารแบบสองทางเฉพาะบุคคลมากขึ้น
4.5) ความร่วมมือเชื่อมโยงข้อมูลการพยากรณ์จากแหล่งอื่น การพยากรณ์และการเตือนภัยใน
โลกปั จ จุ บั น มี ห ลายแหล่ ง ที่ ส ามารถทดแทนและให้ ข้ อ มู ล ได้ ทั้ ง ในประเทศและจาก
ต่างประเทศ รวมทั้งมีความแม่นยามากขึ้นในอนาคต ดังนั้นผู้ใช้บริการสามารถเลือกใช้
ทดแทนกันได้ แต่มีข้อดีถ้าสามารถบูรณาการร่วมมือกันได้จะเกิดประโยชน์อย่างยิ่ง
5) Role of Government บทบาทรัฐบาล นโยบาย หน่วยงานกากับ ที่มีผลต่อทั้ง 4 ปัจจัยข้างต้น
5.1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่มุ่งเน้นให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีการนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ มีช่องทางการให้บริการที่ส ะดวก สามารถเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนสู่ความเป็นเลิศ
โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
5.2) นโยบายไทยแลนด์ 4.0 ได้ให้ความสาคัญกับปัจจัยด้านการพัฒนาที่ทาให้เศรษฐกิจไทย
หลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลาง และสามารถลดการพึ่งพาต่างชาติ เพื่อลด
ความเหลื่อมล้าต่างๆ สร้างความสมดุลทางเศรษฐกิจและสังคมให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ได้อย่างแท้จริง โดยการมองภาพว่าประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ซึ่งให้
เปลี่ยนจากการทาเกษตรแบบธรรมดาให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ (Smart Farming) โดยการ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างรอบด้านในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ที่เป็นบทบาทหนึ่งของ
กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงเรื่องของมาตรฐานการบริการของภาคเอกชนที่จะปรับ เปลี่ยน
เป็น High Value Services ต้องได้รับข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็ว ทันกาล ที่มีความน่าเชื่อถือ
และมีประสิทธิภาพ เช่นเดียวกัน
5.3) แผนงานรัฐบาลดิจิทัล มีแนวทางผลักดันทุกภาคส่วนของประเทศให้ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
เตือนภัยด้านอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล และสนับสนุนให้ประชาชน ภาครัฐ และ
เอกชน ได้รั บ ข้อมูล อุ ตุนิ ยมวิ ทยาและการเตื อนภั ยจากสภาวะอากาศได้ อ ย่า งสะดวก
รวดเร็ว ทันเหตุการณ์
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5.4) Used Case แนวนโยบายของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมที่ให้ความสาคัญกับ
การที่สังคมสามารถนาข้อมูลที่กรมอุตุนิยมวิทยา ดาเนินการตามภารกิจไปใช้ประโยชน์ใน
แต่ละภาคส่วนได้จริง ตรงตามความจาเป็นและความต้องการ
6) Chance โอกาสที่สนับสนุนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมและบริบทในปัจจุบัน
6.1) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตามที่ในปัจจุบันการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศมีการ
แปรปรวนและมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วมากขึ้น และส่งผลกระทบต่อประชาชนเช่นกัน
ทาให้บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความสาคัญมากขึ้นตามไปด้วย
6.2) ความถี่ในการเกิดภัยพิบัติมากขึ้น จากสภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ทาให้เกิดการ
แปรปรวนของสภาพอากาศที่รุนแรงและรวดเร็ว พร้อมทั้งก่อให้เกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้น บ่ อยครั้ งและมีระดับความรุนแรงที่มากขึ้น ทาให้ ประชาชนสนใจที่จะติดตาม
ข้อมูลข่าวสารกันยิ่งขึ้น
6.3) มาตรฐานสากลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ต้องดาเนินงานตาม
มาตรฐานขององค์กรนานาชาติ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน อาทิ ICAO , WMO เป็นต้น
พร้อมทั้งมีกรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศที่พัฒนาและมีความก้าวหน้าเป็นตัวอย่างในการ
พัฒนาให้กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยได้
4. การวิเคราะห์ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการ (Customer Analysis)
ความสาคัญในการดาเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือองค์กร เชื่อว่าหลายท่านคงมีความคิดที่ว่า
“ถ้าหากเรารู้ใจว่าผู้ใช้บริการต้องการอะไร” หากตอบสนองได้ก็คงจะดี แต่ในโลกของความเป็นจริงเป็นไปได้ยาก
การอ่านใจผู้ใช้บริการยังไม่สามารถทาได้จากเทคโนโลยีในปัจจุบัน ดังนั้นจะต้องทาการศึกษาและวิเคราะห์
พฤติกรรมผู้ใช้บริการแทน
พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ Consumer Behavior หมายถึง การตัดสินใจและการกระทาของผู้บริโภค
เกี่ยวกับการซื้อ และใช้สินค้าบริการเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและความพึงพอใจของตน ดังนั้นการ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค จึงเป็นการศึกษาถึงพฤติกรรมต่างๆ เพื่อคุณจะได้นาไปใช้ในการพัฒนาสินค้า และ
บริการให้ตรงใจกลุ่มเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจเช่นกัน เหมือนกับ สุภาษิตจีนที่กล่าวไว้ข้างต้น การ
วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคนักการตลาดจะเรียกว่า 6Ws ซึ่งประกอบไปด้วยดังนี้
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1) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา
กลุ่มลูกค้าเป้าหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตจะมีความหลากหลายและมีกลุ่มเฉพาะมาก
ขึ้น จะมีทั้งหน่วยงานภาครัฐที่จะนาข้อมูลจากกรมฯ ไปใช้ในภารกิจของตนเองเพื่อบริการประชาชนต่ออีกครั้ง
หนึ่ง ภาคเอกชนจะใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการประกอบธุรกิจเช่นเดียวกับกลุ่มอาชีพเฉพาะ เช่น เกษตรกรจะใช้
ข้อมูลในการเพาะปลูก นักวิจัยที่จะใช้ข้อมูลทางวิชาการ รวมทั้งประชาชนทั่วไปจะใช้ข้อมูลของกรมฯ ในการ
ดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะเมื่อมีเหตุการณ์หรือภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงสังคมในทุกภาคส่วน
จะให้ความสนใจในข้อมูลของกรมฯ อย่างมากและแนวโน้มมากขึ้นเรื่อยๆ
2) ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต้องการอะไร (What)
เป็นการวิเคราะห์ถึงสิ่งที่ลูกค้าหรือผู้ใช้บริการต้องการ ซึ่งลูกค้าแต่ละกลุ่มจะมีความต้องการที่
แตกต่างกันและมีความต้องการข้อมูลในรายละเอียดมากขึ้น ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น อาทิ
• รัฐบาลต้องการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา ในการสื่อสารกับสังคมในกรณีเกิดวิกฤตเหตุการณ์
• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ต้องการข้อมูลไปสนับสนุนภารกิจของหน่วยงานตนเองที่แตกต่างกันตาม
ภารกิจ
• นักวิชาการ นักวิจัย ต้องการข้อมูลไปสนับสนุนใช้ในการวิจัย
• หน่วยงานป้องกันสาธารณภัยต้องการข้อมูลในการป้องกันภัย
• ท่าอากาศยาน ต้องการข้อมูลสภาพอากาศเพื่อใช้ในด้านการบิน
• ผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ ต้องการข้อมูลเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพของตนเอง เช่น การท่องเที่ยว
การเกษตร ประมง คมนาคม เป็นต้น
• ประชาชนทั่วไป ต้องการข้อมูลพื้นฐานในการเตรียมตัวในการดาเนินชีวิตประจาวัน
ซึ่ ง ทางกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจะต้ อ งน าความต้ อ งการของผู้ ใ ช้บ ริก ารแต่ล ะกลุ่ ม มาท าการวิเ คราะห์
เพื่อจัดทาข้อมูลให้ตรงกับความต้องการให้ได้อย่างเหมาะสม
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3) ทาไมผู้ใช้บริการถึงต้องการข้อมูล (Why)
วัตถุประสงค์ของการนาข้อมูลไปใช้ (Objectives) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วในความต้องการของ
ผู้ใช้บริการ จะเห็นได้ว่าการนาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้นั้นมีวัตถุประสงค์ที่หลากหลาย ดังนั้นกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับแนวทางในการให้ข้อมูลที่แตกต่างไปจากเดิม ให้ข้อมูลในลั กษณะเดียวกันที่เป็น
มาตรฐาน โดยควรที่จะจัดทาข้อมูลที่เผยแพร่ในแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งช่องทางในการ
สื่อสารที่อาจจะแตกต่างกันด้วย
4) ผู้ใช้บริการใช้ข้อมูลเมื่อไร (When)
การใช้บริการข้อมูลของแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการจะแตกต่างกันตามเหตุผลและความจาเป็น ซึ่งจะมี
2 ลักษณะคือ หนึ่งในกรณีที่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดวิกฤติจะต้องการข้อมูลในทันที ทั้งข้อมูลที่เป็นข้อมูลทั่ว ไป
ข้อมูลพยากรณ์ ข้อมูลจากการวิเคราะห์ พร้อมทั้งต้องการข้อมูลอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา สองต้องการข้อมูล
ตามเงื่อนเวลาในการใช้ของตนเอง (Occasions) เช่น ประชาชนจะต้องการข้อมูลเมื่อจะใช้ในการดาเนิน
กิจกรรมของแต่ละคนแตกต่างกันไป ชาวประมงจะต้องการข้อมูลเมื่อจะออกเรือทาการประมง เกษตรต้องการ
ข้อมูลการพยากรณ์เมื่อถึงฤดูเพาะปลูกหรือในการฉีดยาฆ่าแมลง รวมถึงผู้ผลิต ผู้จัดจาหน่ายปุ๋ย ยาฆ่าแมลง
ใช้ในการวางแผนการผลิต จัดเก็บสินค้า เป็นต้น
5) ช่องทางที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา (Where)
นอกจากการขอข้อมูลโดยตรง การติดตามข่าวสารจากสื่อมวลชน และการเข้าสู่เว็บไซต์ของกรมฯ
ที่มีอยู่ในปัจจุบันแล้ว ในอนาคตที่เทคโนโลยีทางด้านสารสนเทศที่ปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็ว ผู้ใช้บริการกันอย่าง
แพร่หลาย ประกอบกับความต้องการในการเป็นส่วนตัวมีเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ทาให้ช่องทางในการสื่อสารกับกลุ่ม
ผู้ใช้บริการต้องอาศัยเครื่องมือทางอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น ไม่ว่าการติดต่อผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ผ่านระบบ
โทรศัพท์มือถือ ทาให้กรมอุตุนิ ยมวิทยาต้องพิจารณาปรับปรุงและเพิ่มเติมช่องทางการสื่ อสารดังกล่ าวให้
สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและสามารถอานวยความให้กับผู้ใช้บริการมากขึ้น
6) การมีส่วนร่วมของประชานและผู้ใช้บริการ (Who)
นอกจากประชาชนในแต่ละกลุ่มจะเป็นผู้ใช้บริการ ในอนาคตเครื่องมือและเทคโนโลยีเข้าถึงได้
ง่ายมากขึ้น ประชาชนจะเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลหรือผู้ตรวจอากาศและจัดเก็บข้อมูลให้กับกรมฯ ได้อีกด้วย รวมทั้งจะ
เป็นผู้วิเคราะห์และพยากรณ์อากาศโดยใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยากับข้อมู ลจากแหล่งอื่นๆ ร่วมกันด้วย
ตนเอง ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา ควรที่จะมีระบบและวิธีการ รวมทั้งอานวยความสะดวกและสนับสนุน เพื่อเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมและกรมอุตุนิยมวิทยาเอง
การศึกษาและวิเคราะห์ถึงกลุ่มผู้ใช้บริการที่เป็นเป้าหมายของกรมอุตุนิยมวิทยาถือเป็นสิ่ งสาคัญมากที่
จะต้องนามาพิจารณาอย่างสม่าเสมอ และจะต้องให้ความสาคัญกับความพึงพอใจ ความต้องการ ความคาดหวัง
หรื อปั ญหาของผู้ ใช้บริ การ พร้ อมทั้งน ามาใช้ในการพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สอดคล้องกับบริบทของประเทศต่อไป
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บทที่ 4
แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา
ด้วยการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศ
มีพลวัตสูง และมีความซับซ้อนหลากหลายมิติ ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และส่งผลต่ออนาคตกับการพัฒนาประเทศไทยเป็นอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิยาซึ่งเป็นส่วนราชการหนึ่งที่มี
บทบาทสาคัญในสังคมไทยจาเป็นต้อง “รู้เท่าทัน” และ “เข้าใจ” บริบทต่างๆ เหล่านี้อย่างลึกซึ้ง ทั้งโอกาสและ
อุ ปสรรค ความเสี่ ย ง ความท้ า ทายที่ ต้ อ งบริ ห ารจั ด การอย่ า งชาญฉลาดและทั น เหตุ ก ารณ์ ตอบสนอง
ความคาดหวังและความต้องการของสังคม ประชาชน เพื่อที่จะกาหนดกลยุทธ์ทั้งเชิงรุกในการใช้ประโยชน์จาก
โอกาสที่เกิดขึ้น และเชิงรับในการบริหารความเสี่ยงและอุปสรรค บนพื้นฐานของความเข้าใจถึง “จุดแข็ง”
และ “จุ ดอ่อน” ของกรมอุตุนิ ย มวิทยาอย่างรอบด้านภายใต้ภ าพอนาคตของกรมอุตุนิยมวิท ยาที่กาหนด
เป้าหมายและยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน เพื่อที่จะพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาเป็น องค์กรสมรรถนะสูงที่สามารถรองรับ
การพัฒนาประเทศไปสู่ความเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วให้ได้ภายในปี พ.ศ. 2580
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของบริบทโลกที่สาคัญที่จะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศไทยในอนาคตอย่ างมาก
และเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสสูงที่จะเกิดขึ้นในหลากหลายมิติ ดังนี้
1) สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านบทบาทของหน่วยงานระดับโลก และความสัมพันธ์ในระดับนานาชาติ
นั้นมีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก เช่น ประเทศไทย
จะต้องดาเนินการตามกฎการบินปลอดภัยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) ต้องดาเนินการ
ตามที่องค์กรที่เฝ้าระวังด้านสิ่งแวดล้อม และองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) ให้คาแนะนา จึงนับว่าเป็น
ความจาเป็นที่ประเทศไทยในฐานะที่เป็นสมาชิกของประชาคมโลกจะต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับ
มาตรฐาน และมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆ ให้ได้ตามมาตรฐาน หรือข้อกาหนด
ที่จะต้องมีการพัฒนาออกมาอย่างต่อเนื่องในอนาคต
มีความร่วมมือในระดับนานาชาติ ระดับอนุภูมิภาค (Sub-region) ระดับภูมิภาค (Region) จะเป็น
การสร้างพลังทางเศรษฐกิจ และรั กษาความมั่นคง ความปลอดภัยของประชาชนร่วมกัน มีการพัฒนาองค์
ความรู้ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งาน
อุตุนิยมวิทยามีความร่วมมือในงานที่เกี่ยวข้องมากขึ้นเพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากข้อมูลต่างๆ ที่มีการแลกเปลี่ยนกัน
2) ความมั่นคงของประเทศ
สถานการณ์และแนวโน้มด้านความมั่นคงของประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา ภารกิจ
และบทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงโดยตรง คือ การทาหน้าที่ในการส่งเสริม
ภารกิจหน่วยงานที่เกี่ยวกับความมั่นคง เช่น การสนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมี
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ความเสี่ยงอื่น ได้แก่ ความเสี่ยงที่จะกระทบคุณภาพชีวิ ต เป็นความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงผันผวนของ
สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่จ ะมี ระดับความรุนแรงมากขึ้นอันจะก่อให้ เกิดสาธารณภัยขนาดใหญ่
ความเสี่ ย งต่อความมั่น คงด้านอาหารและแหล่ งน้าอันเป็นผลกระทบต่อเนื่องจากการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุ นแรง รวมทั้งความเสี่ยงต่อความมั่นคงด้านพลังงานอันเนื่องมาจาก
ข้อจากัดของปริม าณพลังงานเทียบกับความต้องการพลังงานที่เพิ่มขึ้นของโลก การแสวงหาพลังงานใหม่ๆ
โดยเฉพาะพลังงานทางเลือกต่างๆ เช่น พลังงานลม พลังงานแสงอาทิตย์ นอกจากนี้งานของกรมอุตุนิยมวิทยา
จะช่ ว ยส่ ง เสริ ม ต่อ การพั ฒ นาการคมนาคมการขนส่ ง ด้า นต่า งๆ ซึ่ ง จะเป็ น การเสริ ม ความมั่ น คงทางด้าน
เศรษฐกิจ นอกจากนี้ยังมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงจากปัญหาด้านสุขภาพของประชาชน ปัญหาโรคระบาดที่
อาจก่อให้เกิดภัยพิบัติ ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับช่วงเวลาที่มีสภาวะอากาศเอื้ออานวยให้
เกิดการระบาดของโรคได้
3) ผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
กรมอุตนุ ิยมวิทยาเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีบทบาทส่วนสาคัญที่จะช่วยลดความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ในอนาคตมีโอกาสเกิดได้มากขึ้น และส่งผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคมต่อ
ประเทศอย่างรุนแรง ภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น การเกิดแผ่นดินไหว อุทกภัย อัคคีภัย พายุ การระเบิดของ
ภูเขาไฟ เป็นภัยที่มีสาเหตุมาจากธรรมชาติ เป็นภัยที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งก่อสร้างต่างๆ
โดยส่ งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของผู้ คนในสั ง คมทั้ง ในระยะสั้ นและระยะยาว ภัยพิบัติ
ธรรมชาติที่เกิดขึ้นก่อใหเกิดความเสียหายอย่างมหาศาลทั้ งชีวิตและทรัพย์สินทั้งของสวนตัวและของสวนรวม
รัฐและประชาชนต้องใชทรัพยากรจานวนมากเพื่อช่วยเหลือและบูรณะฟนฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากภัย
ธรรมชาติ
นอกจากนี้แล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเป็นส่วนสนับสนุนทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ไทยสาหรับภาคการผลิตให้พัฒนาขึ้น เช่น การส่งเสริมข้อมูลเกี่ยวกับสภาวะอากาศให้แก่ภาคการเกษตรเพื่อ
ลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศ การแพร่พันธ์ของแมลงที่เป็นศัตรูพืช และส่งเสริมให้มี
ระบบการบริหารจัดการน้าที่ดีเพื่อสนับสนุนด้านการเกษตรลดความเสี่ยงในเรื่องความมั่นคงด้านอาหารทั้งด้าน
ปริมาณและคุณภาพ รวมถึงการสนับสนุนในภาคอุตสาหกรรมการผลิต ภาคการก่อสร้าง และภาคพลังงาน เป็นต้น
ภาคบริการซึ่งเป็นฐานรายได้ที่มีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับส าหรับประเทศไทยนั้น กรมอุตุนิยมวิท ยา
มีบทบาทที่สาคัญยิ่งในอนาคต เช่น การสนับสนุนข้อมูลต่างๆ เช่ น อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การให้บริการ
ด้านโลจิสติกส์ และการสนับสนุนการคมนาคมทั้งทางบก เรือ และอากาศ
4) สถานการณ์และแนวโน้มการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยี
สถานการณ์และแนวโน้ มเทคโนโลยีในระดับโลก การพัฒ นาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใน
ปัจจุบันและอนาคตจะพัฒนาอย่างก้าวกระโดด เทคโนโลยีเปลี่ยนโลกที่มีบทบาทสาคัญในปัจจุบันและใน
อนาคตนั้น ได้แก่ กลุ่มเทคโนโลยีดิจิทัลและคอมพิวเตอร์ มีการพัฒนาไปสู่ระบบที่ตัวระบบสามารถเรียนรู้และ

4-2

ยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนยิ มวิทยา

วิเคราะห์ด้วยตัวเองได้ ระบบการรับส่งข้อมูลอัตโนมัติที่มีความเร็วมากกว่าคอมพิวเตอร์ปัจจุบัน เป็นอย่างมาก
ซึ่งสามารถนาไปสู่การพัฒนานวัตกรรมให้แก่ผู้ใช้งานได้ เทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถแตกแขนงให้กลายเป็น
เทคโนโลยีที่มีบทบาทสาคัญต่อการเปลี่ยนแปลงการดาเนินงาน การวิเคราะห์ ที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจและสังคม
โลกได้อย่างมหาศาล
เทคโนโลยีที่มีการพัฒนาไปอย่างรวดเร็วนี้มีผลโดยตรงต่อภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นอย่างมาก
เนื่องมาจากการพัฒนาอุปกรณ์ เครื่องมือวัดต่างๆ เครื่องมือในการวิ เคราะห์ ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ
ในอนาคตจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีการเชื่อมข้อมูลดิจิทัลกันมากขึ้น จัดเก็บข้อมูลจนเป็นข้อมูลขนาดใหญ่
(Big Data) มี ก ารพั ฒ นาปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ (Artificial Intelligence ; AI) เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการประมวลผล
มีระบบการเรียนรู้เองของปัญญาประดิษฐ์ในลักษณะของ Machine Learning อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ มีการ
พัฒนาให้มีความก้าวหน้ามากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีไปอย่างรวดเร็ว
5) สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อม
สถานการณ์และแนวโน้มด้านสิ่งแวดล้อมโลกนั้น จากวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ที่สหประชาชาติ
ได้กาหนดไว้ในปี ค.ศ. 2030 ได้ช่วยทาให้ทิศทางการพัฒนาของประเทศต่างๆ ในโลกเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(convergence) โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยื น เป้าประสงค์และตัวชี้วัดที่กาหนดไว้อย่างเป็นระบบในการ
ติดตามความก้าวหน้าในการดาเนินงาน รวมทั้งมีเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้าง
พลังร่วม (synergy) ระหว่างประเทศต่างๆ ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล นาไปสู่การลดความเหลื่อมล้าทั้งภายในและระหว่างประเทศ
ประกอบกับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะยิ่งทวีความรุนแรง ผันผวน มีขนาด
และขอบเขตกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น พายุที่มักจะเกิดขึ้นร่วมกับฝนตกปริมาณ
มากสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สิน ระบบโครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จาเป็น ตลอดจนระบบ
ผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับความมั่นคงด้านอาหารและน้า คลื่นความร้อน และโรคระบาดร้ายแรง
จะคร่าชีวิตประชาชนจานวนมาก ระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น อันเป็นผลมาจากการขยายตัวของน้าเพราะอุณหภูมิ
เพิ่มขึ้นและธารน้าแข็งบริเวณขั้วโลกละลาย ทาให้หลายพื้นที่ในโลกกาลังสูญเสียแผ่นดิน มีการคาดการณ์ว่า
ประชากรโลกจะได้รับผลกระทบจากระดับน้าทะเลเพิ่มสูงขึ้น ผลกระทบทั้งหมดเหล่านี้จึงกลายเป็นอุปสรร ค
ต่อการพัฒนาประเทศ เพราะต้องสูญเสียทรัพยากรอันมีค่าส่งผลให้ประเทศมีความเปราะบาง (vulnerability)
และอาจเข้าสู่ภาวะวิกฤติ (crisis) ได้ง่ายขึ้น
จากความท้าทาย ความต้องการ ความคาดหวังจากภาคส่วนต่างๆ ในสังคม กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจะต้องมี
แผนยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาหน่วยงานให้สามารถรองรั บความท้าทายดังกล่าวตามแนวคิด วิสัยทัศน์
ของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) ที่ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่จะต้องมี
การจัดเก็บข้อมูล การเฝ้าระวัง การตรวจวัดอุตุนิยมวิทยา แผ่นดินไหว การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัยล่วงหน้า
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และส่งต่อข้อมูลให้ผู้ใช้บริการนาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างความถูกต้อง แม่นยา ครอบคลุม และมีความละเอียด
ในระดับพื้นที่ที่กาหนด
วิสัยทัศน์กรมอุตุนิยมวิทยา
“องค์กรสมรรถนะสูงด้านอุตุนิยมวิทยา เตือนภัยธรรมชาติ เพื่อคุณภาพและประโยชน์ของสังคม”
ด้วยหลักการดาเนินงานขององค์กรทีม่ ุ่งเน้น “ถูกต้อง แม่นยา ละเอียด ครอบคลุม รวดเร็ว เข้าถึงและเข้าใจง่าย”
เมื่อนาวิสัยทัศน์และหลักการการดาเนินงานมากาหนดเป็นแนวทางพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ คือ
1) องค์กรสมรรถนะสูง
หมายถึง การเป็นองค์กรที่เก่งสามารถเทียบเคียงกับนานาชาติที่เป็นมาตรฐานสากล มีการวิเคราะห์
สถานการณ์ที่สามารถส่งกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจาก รอบด้านทุกมุมมอง และมีแผนรองรับกับ
สภาวะการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เพื่อการดาเนินงานอย่างยั่งยืน มีระบบการบริหารจัดการภายในที่ดี มีการบูรณา
การร่วมกับสังคม สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตรงตาม
เวลา และคุณภาพของผลงานและการให้บริการทีด่ ีเป็นที่ยอมรับ
2) ข้อมูลและการพยากรณ์ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม
หมายถึง การดาเนินงานในภารกิจที่กาหนดให้ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองต่อความต้องการ
และความคาดหวังของผู้ใช้บริการให้ครอบคลุมและมีความละเอียดทั้งในระดับพื้นที่และทุกกลุ่มผู้ใช้ บริการ
เพื่อให้มีระดับความพึงพอใจสูงสุด รวมทั้งมีการวิจัยและผลงานวิชาการที่สามารถประยุกต์นามาใช้ในภารกิ จ
และเหมาะสมกับประเทศไทยได้อย่างดี
3) เตือนภัย ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
หมายถึง การพยากรณ์หรือการคาดการณ์จะต้องมีความถูกต้อง แม่นยา รวดเร็ว สามารถเตือนภัย
ล่วงหน้าปกป้องคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ทันการณ์ พร้อมทั้งมีระบบบูรณาการความร่วมมือ
ในการเตือนภัยกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้อย่างดี
4) สร้างประโยชน์ให้กับสังคม
หมายถึง การดาเนินงานมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมทุกภาคส่วน ประชาชนสามารถนา
ข้อมูลที่ให้บริการไปใช้ประโยชน์ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ผู้ประกอบอาชีพต่างๆ สามารถนาข้อมูล ไป
ประกอบอาชีพได้ตามอาชีพของตน ผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลประกอบธุรกิจตามประเภทธุรกิจของตน
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ สามารถนาข้อมูลไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิผล และสามารถสร้าง
มูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้กับประเทศได้
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5) เสริมสร้างภาพลักษณ์ ความเชื่อมั่นงานด้านอุตุนิยมวิทยาและการเตือนภัยให้เป็นที่ยอมรับ
หมายถึง การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจนั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อ
ความต้องการของประเทศ สังคม และประชาชน โดยการวัดผลได้จากการแสดงออกของกลุ่มเหล่านี้ในรูปแบบ
ความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิ ทยา ประชาชนเล็งเห็นความสาคัญด้วยการใช้ข้อมูล จาก
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหลัก รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญให้การสนับสนุนทั้งงบประมาณและการอานวยความ
สะดวกในการปฏิบัติภารกิจ

Organization
Basis
Development

High
Performance
Organization

Accurate
Forecast

Protection of
life & Property,
Social Benefit

Social
Satisfaction
& Confidence

จากวิ สั ย ทั ศ น์ ที่ ก าหนดดั ง กล่ า วสามารถน ามาก าหนดเป็ น แผนยุ ท ธศาสตร์ ระยะ 20 ปี ของ
กรมอุตนุ ิยมวิทยาได้ 5 ยุทธศาสตร์ ดังนี้
1) ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร (Organization Basis Development Strategy)
2) ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Strategy)
3) ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นยา (Accurate Forecast Strategy)
4) ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Protection of Life
and Property and Social benefit Strategy)
5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น (Social satisfaction and Confidence Strategy)
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1. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพืน้ ฐานองค์กร (Organization Basis Development Strategy)
แผนการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น ทรัพยากรมนุษย์
เป็นปัจจัยขับเคลื่อนที่สาคัญในการยกระดับการพัฒนาองค์กรไปสู่เป้าหมายที่จะเป็นองค์กรสมรรถนะสู งที่
ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมใน 20 ปีข้างหน้า จึงจาเป็นต้องมีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและยกระดับบุคลากรในทุกมิติ
และทุกระดับให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่ง และมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนาหน่วยงานไปข้างหน้าได้
อย่ างเต็มศักยภาพ ซึ่งเจ้ าหน้ าที่ กรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคตจะต้ องมี ความพร้อมทั้ งกาย ใจ สติปัญญา มีจิต
สาธารณะในการบริการประชาชน โดยให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งมีทักษะที่จาเป็น
อื่นๆ อาทิ ทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์ ทักษะทางนวัตกรรม ทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ และเพื่อให้บุคลากรใน
ทุกระดับทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน สามารถได้รับการพัฒนาและยกระดับ ความสามารถได้เต็ม
ศักยภาพให้ เหมาะสมกับ งานด้านอุตุนิยมวิ ทยา รวมทั้งพัฒนาการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจให้ได้ตามเป้าหมายทั้งในปัจจุบันและอนาคต และการป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ ยุทธศาสตร์ด้านการ
พัฒนาพื้นฐานองค์กรจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นใน 6 ด้านหลัก คือ
1) ด้านบุคลากร ทั้งการพัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
ในปั จ จุ บั น การสร้ า งบุ ค ลากรทางด้า นอุ ตุ นิย มวิท ยาให้ กั บ ประเทศไทย การปรั บ โครงสร้าง
บุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และการพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากร นั่นก็คือ
การพัฒนาทุนมนุษย์นั่นเอง
2) ด้านมาตรฐานการดาเนินงาน ต้องมีการติดตามองค์กรนานาชาติที่กาหนดมาตรฐานหรือแนวทาง
เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาการปฏิบัติงานและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
3) ด้านการปรับปรุงกฎระเบียบในการดาเนินงาน รวมถึงกฎหมายในการจัดตั้งกรมอุตุนิยมวิทยา
เพื่อรองรับและเอื้อต่อการดาเนินงาน การพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงภารกิจในอนาคต
4) ด้านการสร้างและปรับปรุงสิ่งอานวยความสะดวกรองรับการปฏิบัติงานทั้งในปัจจุบัน และอนาคต
ตามแผนยุทธศาสตร์
5) ด้านการสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้ สังคมเกิดความเชื่อมั่นต่อ การดาเนินงานและเล็ ง เห็ น
ความสาคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา
6) ด้านการป้องกันความเสี่ยงในการดาเนินงาน โดยมีระบบสารองการดาเนินงานเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉิน
ในระบบหลัก จะมีระบบสารองดาเนินงานแทนได้
นอกจากประเด็ น การพั ฒ นาด้า นบุ คลากร การพัฒ นามาตรฐานในการดาเนิ น งาน การปรับ ปรุ ง
กฎระเบียบ การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานรองรับแผนงานต่างๆ และการมีระบบสารอง
ป้องกันความเสี่ยงแล้ว การพัฒนาภาพลักษณ์องค์กรเป็นสิ่งที่ต้องดาเนินการเพื่อความเชื่อมั่น เชื่อถือของสังคม
รวมทั้งสร้ างบรรยากาศและสภาพแวดล้ อมให้ บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยาเองมีความภาคภูมิ ใ จ ใน
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การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ทั้ ง หมดที่ ก ล่ า วมานี้ จ ะเป็ น แนวทางในการพั ฒ นาพื้ น ฐานองค์ ก ร เพื่ อ ที่ จ ะท าให้ ก รม
อุตุนิยมวิทยามีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาองค์กร สนองต่อการมีแผนยุทธศาสตร์ที่ต้อง
ปฏิบัติต่อไปใน 20 ปี ข้างหน้า
เป้าหมาย
• กรมอุตุนิยมวิทยามีค่านิยมหลักให้กับบุคลากรทุกระดับเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน ที่สอดคล้อง
กับทิศทางในการดาเนินงานขององค์กร
• ภาพลักษณ์ขององค์กรสร้างความน่าเชื่อถือต่อประชาชน
• กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเป็ น องค์ ก รที่ มี อ งค์ ค วามรู้ ด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและความเชี่ ย วชาญด้ า น
อุตุนิยมวิทยาในลาดับต้นของประเทศไทย
• มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจ ทั้งในปัจจุบันและใน
อนาคต
• มีสิ่งอานวยความสะดวก อุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อช่วยสนั บสนุนการปฏิบั ติงานอย่างเพีย งพอ
ให้การปฏิบัติงานบรรลุตามภารกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรองรับภารกิจในอนาคต
• บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีสมรรถนะในการปฏิบัติงานสูง และได้ตามมาตรฐานสากล
• บุ คลากรของกรมอุตุนิ ย มวิทยามีความสามารถในการวิจัย เพื่ อ การประยุก ต์ใช้งานส าหรั บ
ประเทศไทยและเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
• มีระบบสารองการดาเนินงาน เมื่อระบบการดาเนินงานหลักมีปัญหา
ตัวชี้วัด
• มีแผนงานและการพัฒนากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานให้ได้ตามภารกิจที่
มีในปัจจุบัน และจะมีในอนาคต
• มีแผนงานและการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวก อุป กรณ์ เครื่องมือ เพื่อช่วยสนั บสนุนการ
ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งเพี ย งพอ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านบรรลุ ต ามภารกิ จ และเป็ น ไปอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
• มีแผนงานการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล เพื่อ ช่วยพัฒนางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนด
• มีแผนและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพ สมรรถนะทั้งในสายงานหลัก และสาย
งานสนับสนุนของกรมอุตุนิยมวิทยา
• มีแผนและการพัฒนากลุ่มบุคลากรที่มีผลการปฏิบัติงานสัมฤทธิ์สูง
• มีแผนและการพัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของงานกรมอุตุนิยมวิทยา
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• มีการสารวจภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาและผลการสารวจมีพัฒนาการที่ดีขึ้น
• มีการพัฒนาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานองค์กรระดับโลก เช่น WMO ICAO ร่วมกับ
สถาบันการศึกษาทั้งในทุกระดับ
• ทัศนคติ แนวคิดในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาสนองตอบต่อผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พัฒนาหน่วยงานเป็นระบบราชการ 4.0 และไทยแลนด์ 4.0
• มีระบบสารองในการปฏิบัติงาน (Disaster Recovery Site) เมื่อระบบการปฏิบัติงานหลักไม่
สามารถดาเนินการได้
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาพื้นฐานองค์กร ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร
ประเด็นที่ 2 การติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบในการดาเนินงาน
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขององค์กร
ประเด็นที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ประเด็นที่ 6 การสร้างระบบสารองป้องกันความเสี่ยง
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โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านบุคลากร การดาเนินงานขององค์กรของรัฐในทุกองค์กร ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
ต้องมีการพัฒนาบุคลากรเพื่อให้การขับเคลื่อนแผนดังกล่าวได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอย่าง
หลี กเลี่ ย งไม่ได้ โดยเฉพาะกรมอุตุนิ ยมวิทยาที่การปฏิบัติงานตามภารกิจจะต้องพึ่งพาเทคโนโลยีอย่างสูง
ทั้งเทคโนโลยีทางด้าน hardware และ software ที่มีการพัฒนาสามารถดาเนินงานได้แทนคนมากขึ้น รวมทั้ง
สามารถลดความผิดพลาดที่เกิดจากมนุษย์ ได้ ทาให้แนวโน้มของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีการใช้เครื่องมือและ
เทคโนโลยีทดแทนบุคลากรมากขึ้นตามไปด้วย จึง ควรจะมีการกาหนดแผนงานทางด้านบุคลากรปรับเปลี่ยน
ระบบทั ก ษะการเรี ย นรู้ ให้ เ อื้ อต่ อ การพั ฒ นาทั กษะส าหรั บ ศตวรรษที่ 21 อย่ างมี กลยุ ทธ์ เพื่ อรองรั บกั บ
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว พร้อมทั้งสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มี ทักษะความรู้เพื่อรองรับการก้าวเข้ามาของ
เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์ รวมทั้งการบริหารจัดการที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ ทั้งเพื่อ
การปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาและเพื่อการสนับสนุนงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
1.1 พัฒนาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา การพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจในอนาคต
ข้ า งหน้ า เป็ น สิ่ ง ส าคั ญ โดยบทบาทของบุ ค ลากรจะมี ค วามแตกต่ า งไปจากปั จ จุ บั น มาก เช่ น เจ้ า หน้ า ที่
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสายงานหลั ก หรื อ สายงานปฏิบั ติ ก ารจากเดิ ม ที่ ก ารปฏิ บัติ ง านตรวจสภาพอากาศด้ว ย
เครื่องมือที่เป็นอนาล็อกแนวโน้ม ในอนาคตจะใช้เครื่องมือที่เป็นดิจิทัลหรือเครื่องมือที่เป็นอัตโนมัติ การจะ
จัดเก็บข้อมูลต่างๆ ก็จะดาเนินงานไปในทานองเดียวกัน การพยากรณ์อากาศจะใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
ช่ ว ยในการวิ เ คราะห์ แ ละพยากรณ์ ส่ ว นของสายงานสนั บ สนุน ก็ จ ะต้ อ งใช้ ค วามรู้ท างด้ า นเทคโนโลยีใน
การปฏิบัติงานมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน ดังนั้นจะต้องมีการพัฒนาบุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงานสนับสนุน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาโดยเป็นการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้ และทักษะการใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ ม
ด้วยเน้นการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ ทักษะภาษาอังกฤษ การพัฒนาการเรียนรู้
ที่มีคุณภาพที่ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงทรัพยากรและใช้ประโยชน์จากแหล่งข้อมูลต่างๆ และพัฒนาตนเองผ่าน
เทคโนโลยีการเรียนรู้สมัยใหม่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการเรียนรู้ พร้อมทั้งการนาเทคโนโลยีมาใช้ให้ เ กิ ด
ประโยชน์กับหน่วยงาน รวมทั้งมุ่งเน้นการใช้ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์และการตั้งคาถาม ความเข้าใจ และความสามารถในการใช้เทคโนโลยี ความรู้ทางวิศวกรรมศาสตร์
และการคิดค้นหารูปแบบจาลองเพื่อหาทางแก้ปัญหา ความรู้ด้านคณิตศาสตร์และระบบคิดของเหตุผลและ
การหาความสัมพันธ์ การพัฒนาระบบการเรียนรู้เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ รวมถึงการให้หลักคิดใน
การบริการที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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1.1.1 แผนงานการสร้างค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาและการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
บุคลากร
ค่านิยมหลัก (Core Value) หมายถึง คุณลักษณะและบรรทัดฐานที่เป็นลักษณะเฉพาะที่ต้องการ
ให้เกิดขึ้นขององค์กรและส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคลากรในองค์กร เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติของ
บุคลากรในองค์กร ค่านิยมจะเป็นหลักชี้นา (Guiding Principles) พฤติกรรมที่องค์กรหรือบุคลากรในองค์กร
คาดหวังว่าจะปฏิบัติ และจะเป็นตัวสะท้อนหรือมีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรที่คาดหวังเสมอ ค่านิยมยังมีส่วน
ช่วยเป็นตัวสนับสนุนและชี้นาการตัดสินใจของสมาชิกทุกคนในองค์กร รวมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์
(Mind Set) ของบุ ค ลากรให้ ส อดคล้ อ งกั บ ค่ า นิ ย มและแนวโน้ ม การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี
เพื่อสนับสนุน วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการดาเนินงานขององค์กร การกาหนดค่านิยมหลักนั้นต้องกาหนดให้
สอดคล้ อ งกั บ ลั ก ษณะของภารกิ จ ขององค์ ก รและจะต้ อ งประกอบไปด้ ว ย ความร่ ว มมื อ ในการท างาน
(Collaboration) การสื่อสาร (Communication) ด้วยการปฏิสัมพันธ์ (Interaction) นวัตกรรม (Innovation)
การปรับตัว (Adaptation) มุ่งมั่นการเรียนรู้ (Learning orientation) มีความเชื่อถือ (Trust) คุณค่าแห่งความรู้
(Knowledge values) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน (Knowledge sharing) รวมทั้งการดาเนินงานที่
กาหนดให้ ป ระชาชนเป็ นศูน ย์กลาง ถ้าสร้างและบูรณาการให้เกิดขึ้นในองค์กรได้ จึงเรียกว่าค่านิยมหลัก
โดยเฉพาะเมื่อมีการกาหนดแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในระยะยาวที่จะมีการเปลี่ยนแปลงแนวทาง
และวิธีปฏิบัติงานจะต้องมีการทบทวนค่านิยมขององค์กรและการสร้างมโนทัศน์ของบุคลากรให้สอดคล้องกับ
แผนดังกล่าว
แนวทางการปลูกฝังค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาและการปรับเปลี่ยนมโนทัศน์บุคลากร
การสร้างและปลูกฝังค่านิยมคล้ายการเผยแพร่ศาสนา มีจุดเริ่มต้นแต่ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องมีศาสนิกชน
ช่วยกันขยายผลต่อไป และที่สาคัญเริ่มต้นจากคนที่เห็นด้วยก่อน หลีกเลี่ยงการเริ่มต้นจากคนที่ไม่เห็นด้วย
เพราะจะทาให้ผลสาเร็จเกิดขึ้นได้ช้า ส่วนขั้นตอนในการสร้างและปลูกฝังค่านิยมควรเป็นดังนี้
1) ก าหนดค่ า นิ ย มหลั ก ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ให้ ส อดคล้ อ งกั บ การด าเนิ น งานตามแผน
ยุทธศาสตร์ มีประชาชนเป็นศูนย์กลางในการให้บริการ โดยจะต้องเป็นการระดมความคิดเห็นร่วมกันในทุก
ระดับว่าจะให้องค์กรมีค่านิยมอย่างไร
2) ก าหนดแนวทางการเปลี่ ย นแปลงมโนทั ศ น์ บุ ค ลากร ให้ ส อดคล้ อ งกั บ วิ สั ย ทั ศ น์ แ ละ
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี พร้อมทั้งกาหนดให้
ประชาชนเป็นศูนย์กลางในการดาเนินงาน เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิด พฤติกรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ให้
เป็นไปตามแนวทางดังกล่าวและแปรเปลี่ยนเป็นวัฒนธรรมองค์กร
3) สร้างการรับรู้และเข้าใจในค่านิยมที่กาหนด ต้องมีการสื่อสารโดยเลือกวิธีการและเครื่องมือ
การสื่อสารที่สามารถเข้าถึงบุคลากรทุกคนทุกระดับได้ให้รับรู้และเข้าใจในค่านิยมที่กาหนด เช่น การจัดกิจกรรม
การอบรม หรือสัมมนาให้ บุคลากรทุกคนรับทราบ เช่น การแข่งขันตอบคาถามเรื่ องความรู้ความเข้าใจใน
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ค่านิยมแต่ละตัว กิจกรรมการเรียนรู้ที่แฝงเนื้อหาสาระเรื่องค่านิยมอย่างกลมกลืน การประกวดแข่งขันแต่ง
เพลงเพื่อส่งเสริมค่านิยมองค์กร การจัดงานปีใหม่โดยให้เจ้าหน้าทีจ่ ัดการแสดงที่สอดคล้องกับค่านิยม เป็นต้น
4) ก าหนดภาพของค่ า นิ ย มหลั ก ที่ ส ะท้ อ นผ่ า นพฤติ ก รรมที่ พึ ง ประสงค์ อ อกมาให้ ชั ด เจน
และเฉพาะเจาะจงว่าในแต่ละเหตุการณ์แต่ละเรื่องเป็นอย่างไรถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สาคัญมาก เพราะถ้ากาหนด
ได้ชัดเจน ละเอียด และครอบคลุมมากเท่าใด โอกาสจะนาไปปฏิบัติจริงก็มีมากขึ้นเท่านั้น โดยนาค่านิยมแต่ละ
ตัวมากาหนดเป็นตัวอย่างของพฤติกรรมให้ชัดเจน โดยเมื่ออ่านแล้ วบุคลากรทุกคนเข้าใจได้ กาหนดเป็นสิ่งที่
ควรท า (Do) และสิ่ ง ที่ ไ ม่ ค วรท า (Don't) เช่ น มุ่ ง มั่ น พฤติ ก รรมที่ ค วรท า คื อ ตั้ ง ใจปฏิ บั ติ ห น้า ที่ ที่ ได้รับ
มอบหมายด้วยความเพียรพยายาม ทุ่มเท ให้สาเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย พฤติกรรมที่ไม่ควรทา คือ ทาตาม
หน้าที่ให้หมดเวลาทางานไปวันๆ เป็นต้น
5) นาผู้บริหารระดับต่างๆ และบุคลากรบางส่วน ไปดูงานในองค์กรที่การจัดทาและสร้ าง
ค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรได้ประสบความสาเร็จ เช่น บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย จากัด (มหาชน) เป็นต้น
6) ผู้บริหารต้องปฏิบัติตัวเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนในค่านิยมนั้นๆ ต้องมีพฤติกรรมที่สนับสนุนและ
ไม่ขัดกับค่านิยมที่กาหนด ซึ่งผู้บริหารต้องเข้าใจว่าธรรมชาติ ผู้ใต้บังคับบัญชามักจะเลียนแบบพฤติกรรมของ
ตนเองเสมอ ผู้บริหารจะต้องยึดถือค่านิยมเหล่านั้นในการทางานอยู่เสมอเช่นเดียวกัน
7) สรรหาบุคลากรที่มีศักยภาพ มีทัศนคติดี และที่สาคัญมีพฤติกรรมสอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างน้อย 3-4 คน มาเป็นผู้ช่วยคณะทางานในการผลักดันค่านิยมใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยต้องกาหนดบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจนที่จะเป็นผู้แนะนาเป็นตัวอย่า งพฤติกรรม และควรจัดอบรมให้ความรู้
เบื้องต้นเกี่ยวกับการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรให้กับบุคลากรกลุ่มนี้ก่อนด้วย
8) จัดทาคู่มือเสริมสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับบุคลากรทุกคน โดยมี
หัวข้อในคู่มือดังนี้
- ความหมายและประโยชน์ของการมีค่านิยม
- ค่านิยมที่กาหนด
- นโยบายการเสริมสร้างค่านิยม
- ปัจจัยการขับเคลื่อนค่านิยมให้ประสบผลสาเร็จ
- พฤติกรรมที่พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
9) จัดให้มีกิจกรรมเปิดตัว "ค่านิยมหลัก " โดยเน้นสร้างการรับรู้และจดจาได้ ควรเป็นกิจกรรม
ทีส่ นุก แต่สอดแทรกค่านิยมและพฤติกรรมที่พึงประสงค์แต่ละตัวเข้าไปในกิจกรรมนั้นๆ
10) กาหนดให้คณะทางานช่วยกันคิดกิจกรรมที่จะกระตุ้นการรับรู้และความเข้าใจในค่านิยมหลัก
โดยวางแผนจัดทาอย่างสม่าเสมออย่างน้อยเดือนละครั้งในช่วงปีแรกและไตรมาสละครั้งในช่วงปีต่อๆ ไป
และควรจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับค่านิยมหลักและทบทวนพฤติกรรมที่พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ
ให้กับบุคลากรทุกระดับเป็นประจาสม่าเสมอ
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11) ใส่ค่านิยมหลักขององค์กรเข้าไปในกระบวนการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลในทุกๆ
ขั้นตอน เช่น ในขั้นตอนการสรรหาบุคลากร ควรกาหนดสรรหาบุ คลากรที่ต้องการที่มีคุณลั กษณะตรงกับ
ค่ านิ ยมหลั ก ในขั้ นตอนการปฐมนิ เทศควรก าหนดหั วข้ อการปฐมนิ เทศต้ องมี การอธิ บายถึ งค่ านิ ยมองค์ กร
การกาหนดสมรรถนะประจาตาแหน่งต้องมีการกาหนดให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก เป็นต้น
12) หาโอกาสเน้ น ย้ าในทุกๆ เวลาเท่าที่เป็นไปได้ โดยผู้ บริห ารของกรมอุตุนิยมวิทยา เช่น
ในการประชุม ก่อนที่จะเริ่มการประชุมให้ประธานใช้เวลาสัก 5 นาที พูดถึงค่านิยมหลัก หรือในการอบรมสัมมนาที่
จัดขึ้นในองค์กรทุกครั้งให้ผู้บริหารเป็นผู้กล่าวเปิดการสัมมนาและพูดถึงค่านิยมหลักของกรมอุตุนิยมวิทยาสั้นๆ
ทุกครั้งเช่นกัน
13) ทาการส ารวจการรั บ รู้แ ละความเข้า ใจในเรื่ องค่ านิ ย มและวัฒ นธรรมขององค์ ก รและ
ประเมินความสาเร็จจากบุคลากรทุกๆ คน โดยการสารวจเป็นระยะๆ อย่างน้อย 6 เดือนครั้ง เพื่อดูว่าการรับรู้
และความเข้าใจเพิ่มมากขึ้นอย่างไรและมีพฤติกรรมที่ พึงประสงค์และพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ใหม่ๆ เกิดขึ้น
เมือ่ เวลาผ่านไปหรือไม่
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) กรมอุตุนิ ย มวิทยามีค่านิยมหลั กให้ กับบุคลากรทุ กระดับเป็นแนวทางในการปฏิ บั ติ ต น
สอดคล้องกับทิศทางในเป้าหมายขององค์กร
2) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมี แนวทางที่ยึดเหนี่ยวทางความคิดในการทางานเพื่อให้
บรรลุเป้าหมายสูงสุดขององค์กร ซึ่งไม่เพียงแต่เป้าหมายทางด้านภารกิจที่ได้รับเท่านั้น
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีภาพลักษณ์ขององค์กรที่จะเป็นที่เชื่อถือของสาธารณะชนโดยทั่วไป
4) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีกรอบความคิด (Mindset) ที่จะทาภารกิจที่ ตอบสนอง
ความต้องการของสาธารณะชนอย่างเต็มที่และเต็มใจ และย่อมเป็นหลักประกันการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืนสืบไป
1.1.2 แผนงานการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรทั้งสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน
สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรบุคลากรทั้งสายงานหลัก
และสายงานสนับสนุนของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความเชื่อมโยงตามพันธกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความเข้มแข็ง
และตอบโจทย์ของยุทธศาสตร์ประเทศ โดยการประเมินจุดอ่อน จุดแข็ง และศักยภาพของบุคลากรแต่ละคนใน
ปัจจุบัน เพื่อนาไปสู่การตัดสินใจระดับนโยบายและกาหนดแนวทางในระดับปฏิบัติเพื่อพัฒนาบุคลากรอย่างมี
ทิศทางและสอดคล้องกับแผนงานในอนาคต รวมถึงรวบรวมผู้ที่มีความรู้ ประสบการณ์ และทักษะ เพื่อถ่ายทอด
ความรู้ ประสบการณ์และทักษะให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับภารกิจใน
อนาคตข้างหน้าเป็นสิ่งสาคัญ โดยบทบาทของบุคลากรจะมีความแตกต่างไปจากปัจจุบันมาก จะต้องมีการพัฒนา
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เพิ่มขีดความสามารถบุคลากรโดยการวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้การใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม เรียนรู้ในการใช้
เทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์กับหน่วยงาน ทักษะภาษาอังกฤษที่ทาให้เข้าใจและก้าวทันโลก
แห่ งการเรี ยนรู้ เน้ นทางด้ านการปรั บ มโนทั ศน์ ของเจ้ าหน้ าที่ กรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาที่ จะต้ องปรั บตั วให้ ทั นกั บ
การเปลี่ยนแปลงของโลก การเปลี่ยนแปลงของสังคม การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี มีการเรียนรู้การบริหารจัดการ
ในแบบสมัยใหม่ การรับรู้ถึงความคามดหวัง ความต้องการของสังคม ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย บนการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่ทุกอย่างมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
แนวทางการพัฒนาและเพิ่มขีดความสามารถบุคลากร
1) จั ด ท าสมรรถนะ (Competency) ของแต่ ล ะต าแหน่ ง งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ แ ละ
การเปลี่ยนแปลง และยุทธศาสตร์ในระยะยาว โดยมีการแยกระหว่างงานด้านบริหาร เจ้าหน้าที่สายงานหลัก
ด้านการปฏิบัติงาน ด้านวิชาการ และเจ้าหน้าที่สายงานสนับสนุนด้านอื่นๆ
2) หาช่ อ งว่ า งในการพั ฒ นา (Competency Gap) โดยการวิ เ คราะห์ ส มรรถนะที่ ต้ อ งการกั บ
สมรรถนะที่บุคลากรมีในปัจจุบัน ให้ความสาคัญกับสมรรถนะการเรียนรู้ที่มีองค์ความรู้ทั่วโลกที่เข้าถึงได้ง่าย
ขึ้นในปัจจุบัน
3) การจัดทาความจาเป็นในการฝึกอบรม (Training Needs) สามารถจัดทาขึ้นจากการวิเคราะห์
ช่องว่างในการพัฒนาและจากปัจจัยอื่นๆ คือ คาบรรยายลักษณะงาน (Job Description) แนวนโยบายของ
องค์กร ขั้นตอนการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4) การจัดทาเส้นทางการฝึกอบรม (Training Road Map : TRM) ซึ่งจะเป็นการวางแผนอบรมใน
ระยะยาว 3-5 ปีและต่อเนื่อง เพื่อเป็นเส้นทางการอบรมให้บุคลากรมีพัฒนาการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ตามลาดับ และควรมีการปรับเส้นทางการอบรมให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงตามยุทธศาสตร์ สาหรับสาย
งานหลักหรือสายงานปฏิบัติงานควรทาเส้นทางการฝึกอบรมที่ผสมผสานประสบการณ์ของคนรุ่นปัจจุบันที่
ทรงคุณค่า กับ ความรู้ทั้งด้านเทคนิคอุตุนิยมวิทยาและเทคโนโลยีดิ จิทัล ในส่ ว นงานสนับสนุนได้เข้าใจถึง
ระเบียบ ข้อบังคับทางการบริหารจัดการสมัยใหม่ ระเบียบ กฎหมาย และข้อบังคับที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้อง
ปฏิบั ติ ทั้งนี้ เพื่อให้ บุ คลากรปั จ จุ บั น ได้รับความรู้ที่ทันสมัย ในขณะเดียวกันคนรุ่ นใหม่ จะสามารถเรียนรู้
ประสบการณ์จากคนรุ่นปัจจุบัน เพื่อต่อยอดความรู้ ประสบการณ์ได้อย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
5) การจัดทาแผนการฝึกอบรมประจาปี (Yearly Training Plan) เพื่อใช้ในการฝึกอบรมในแต่ละปีที่
สอดคล้ อ งกั บ TRM รวมถึ ง แผนพั ฒ นารายบุ ค คล (Individual Development Plan : IDP) ที่ จ ะช่ ว ยให้
บุคลากรมีการพัฒนามากขึ้นทั้งเก่งงานและมีจริยธรรม
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ประโยชน์ที่ได้รับ
1) การพัฒนาบุคลากรที่มีแนวทางที่ชัดเจนและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กาหนด
2) มีการสร้างองค์ความรู้แบบผสมผสาน ที่ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์จากบุคลากรรุ่นปัจจุบัน
ไปสู่รุ่นใหม่ อันจะทาให้การพัฒนาการอบรมมีเส้นทางที่ต่อเนื่อง อีกทั้งจะต่อยอดไปสู่ภาวการณ์เปลี่ยนแปลง
ได้อย่างราบรื่น
3) กรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่องยั่งยืน เพราะสามารถปรับกระบวนการ
ปฏิบัติงานได้สอดรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีและดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
4) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานและองค์กร เพราะได้รับการเอาใจใส่ใน
การพัฒนาและให้ความสาคัญตัวเองอยู่ตลอดเวลา
1.2 สร้างบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้กับประเทศไทย กระตุ้นให้บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
ในทุกระดับให้มีการบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒนาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคนใน
องค์กร ทั้งปรับเปลี่ยนทัศนคติให้คานึงถึ งต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตอบแทนสังคม และส่งเสริม
ให้ มี วั ฒ นธรรมการท างานเพื่ อ ประชาชน สนั บ สนุ น ส่ ง เสริ ม เป้ า หมายของประเทศและยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
และส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ มีการศึกษาทางด้านอุตุนิยมวิทยาในสถานศึกษา สร้างบุคลากรรุ่นใหม่ทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาโดยให้มีการศึกษาแทรกในทุกระดับขั้นการศึกษาทั้งระดับมัธยมและอุดมศึกษา ให้มีองค์ความรู้
พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยา
1.2.1 แผนงานสร้างบุคลากรทางด้านอุตุนิยมวิทยา
การที่จะทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นองค์กรรัฐที่มีความเป็นเลิศในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา
แผนการสร้างบุคลากรให้รองรับยุทธศาสตร์จึงมีความสาคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะการสร้างบุคลากรให้สอดรับกับ
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี และการเปลี่ยนแปลงของโลกถือว่าเป็นหัวใจสาคัญเป็นอย่างยิ่ง
ทั้งนี้ในแผนงานนี้จะพิจารณาการสร้างบุคลากรทั้งภายในและภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา โดยบุคลากรภายใน
จะพิ จ ารณาทั้ ง บุ ค ลากรที่ มี ป ระสบการณ์ ใ นรุ่ น ปั จ จุ บั น และบุ ค ลากรคนรุ่ น ใหม่ ที่ เ พิ่ ง เข้ า มาร่ ว มงานกั บ
กรมอุตุนิยมวิทยา หรือที่จะเข้ามาร่วมงานในอนาคต
แนวทางการสร้างบุคลากรด้านอุตุนิยมวิทยา
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาส่วนใหญ่ ในปัจจุบันได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ระดับ หนึ่ ง อยู่ แล้ ว แต่ ด้ว ยการเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยี ที่รวดเร็ว ในปัจจุบันรวมไปถึง ในอนาคต ทาให้
บุคลากรในปัจจุบันจะต้องใช้จุดแข็งที่มีประสบการณ์สะสมมาร่วมกับกับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยี
การพั ฒ นาบุ ค ลากรกลุ่ ม นี้ จ ะต้ อ งพั ฒ นาให้ มี ทั ก ษะทางด้ า นเทคโนโลยี และจะต้ อ งพั ฒ นาให้ ส ามารถ
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ประสานกั น ให้ ล งตั ว ระหว่ า งประสบการณ์ แ ละเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย จะส่ ง ผลให้ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ผ ลใน
การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมาก
2) บุคลากรรุ่นปัจจุบันที่กรมอุตุนิยมวิทยาเพิ่งรับเข้าร่วมงานได้ไม่นาน หรือบุคลากรที่จะเข้า
มาร่วมงานในอนาคตนั้น กลุ่มบุคลเหล่านี้มีความรู้และเคยชินกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ต้องพัฒนา
ทักษะด้านอุตุนิยมวิทยาเพื่อให้มีพื้นฐานที่ดี และสามาถนาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิ บัติงาน โดยควร
มี ก ารถ่ า ยทอดความรู้ แ ละประสบการณ์ จ ากคนรุ่ น ปั จ จุ บั น ให้ จะท าให้ ภ ารกิ จ ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี
ความต่อเนื่องและสอดคล้องกับแนวโน้มของเทคโนโลยีในอนาคต
3) สร้างบุคลากรที่มีศักยภาพ โดยการให้ทุนการศึกษากับบุคลากรในกรมอุตุนิยมวิทยาได้ไป
ศึกษาต่อในต่างประเทศที่มีหลักสูตรการศึกษาและการวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาโดยตรง เพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญ
ด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคต รวมทั้งให้ทุนการศึกษากับนักศึกษาที่มีศักยภาพในทุกระดับเพื่อรับเข้ามาเป็น
บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาหลังจบการศึกษาต่อไป
4) สนับสนุนบุคลากรภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยา ให้มีความรู้พื้นฐานทางด้านอุตุนิยมวิทยาใน
ระดับมาตรฐานเดียวกับบุคลากรของกรมอุ ตุนิยมวิทยา การสนับสนุนดังกล่าวมีส่วนสาคัญต่อภารกิจ ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต โดยกรมอุตุนิยมวิทยาประสานงานกับสถาบันศึกษาจัดทาหลักสูตรอุตุนิยมวิทยา
แทรกอยู่ในระดับต่างๆ ทั้งในระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาให้มีความรู้ในแต่ละระดับที่เหมาะสม
เพราะบุคลากรเหล่านี้ในอนาคตอาจจะมีกิจกรรมที่เชื่อมโยงทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งเข้ามาเป็นบุคลากร
ของกรมอุตุนิยมวิทยา หรือเป็นนักวิชาการอิสระที่ร่วมมือกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ในอนาคต รวมทั้ง การจัด
สัมมนาอบรมให้บุคลากรได้แลกเปลี่ยนความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยากับบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
ประโยชน์ที่ได้รับ
1) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถรักษาองค์ความรู้และประสบการณ์ของบุคลากรรุ่นปัจจุบัน อันจะ
ทาให้การปฏิบัติภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาปัจจุบันยังคงมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
2) กรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาสามารถสร้ างคนรุ่ นใหม่ ที่ จะมารองรั บการเปลี่ ยนแปลงของเทคโนโลยี
ในอนาคต เพื่อลดผลกระทบจากการการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี และจะเกิดความราบรื่นในการปฏิบัติภารกิจที่จะ
เกิดขึ้นในอนาคต
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่มีศักยภาพสูงเข้าร่วมงานในอนาคต
4) กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจะมี พั น ธมิ ต รจากบุ ค คลภายนอก ในอั น ที่ จ ะเสริ ม สร้ า งภารกิ จ ด้ า น
อุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเกิดประสิทธิผลต่อเนื่องและยั่งยืน
1.3 การปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี ตามที่ได้กล่าวมาแล้วถึงการเปลี่ยนแปลง
ทั้งสภาวะอากาศและการเปลี่ยนแปลงของบริบทของโลกที่จะทาให้การปฏิบัติหน้าที่และภารกิจบางอย่าง
เครื่องมือหรือเทคโนโลยีสามารถทางานทดแทนบุคลากรได้ หรือมีภารกิจใหม่ๆ เกิดขึ้น ทาให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องมีการทบทวนโครงสร้างการบริหารให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว รวมทั้งพิจารณาในการสร้าง
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เส้นทางอาชีพของบุคลากรที่มีในปัจจุบัน โดยพิจารณาให้กรมอุตุนิยมวิทยามี ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบท
การพัฒนาประเทศ การปรับโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย
สามารถปรับตัวเข้าสู่การเป็นหน่วยงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
เทียบได้กับมาตรฐานสากล ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการ สามารถยุบ เลิก ปรับเปลี่ยน
โครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
1.3.1 แผนงานการปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
ในอนาคตเป็นที่แน่ชัดว่าเทคโนโลยีจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว พร้อมทั้งจะมีความผันผวน
เทคโนโลยีที่พลิ กโฉมอย่ างฉับ พลั นเกิดขึ้นอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะส่งผลให้ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องติด ตาม
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวอย่ างใกล้ชิดที่จะเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมและคุ้มค่ากับการลงทุนมาปรับใช้หรือ
ทดแทนของเดิมเพื่อประสิ ทธิผลในภารกิจที่ได้รับ ดังนั้นการวางแผนกาลั งพลและคุณสมบัติของบุคลากร
กรมอุตุนิยมวิทยาจึงมีความสาคัญยิ่งทั้งอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่ม-ลดอัตรากาลังระหว่างหน่วยงาน ทั้งต้องมี
บุคลากรติดตามเทคโนโลยีและการพัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยีที่รับเข้ามาใช้งาน ซึ่งในระยะยาวจานวน
บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีแนวโน้มจะลดจานวนลง เพราะงานบางส่วนจะถูกทดแทนโดยเครื่ องมือและ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยนั่นเอง ทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาไม่สามารถใช้โครงสร้างการบริหาร และคุณสมบัติ สมรรถนะ
ของบุคลากรที่ใช้อยู่ในแต่ละช่วงเวลาได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว ต้องมีการทบทวนแผนการปรับ โครงสร้าง
บุคลากรอยู่ตลอดเวลา
แนวทางการปรับบุคลากรรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
1) การวางแผนกาลังพลให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย
2) วางแนวทางการบริหารงานบุคคลให้กับ บุคลากรที่มีแนวโน้มจะได้รับผลกระทบจากการถูก
ทดแทนด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัย โดยมีการมอบหมายงานให้เหมาะสมกับบุคคลดังกล่าว
3) มีการกาหนดคุณสมบัติเฉพาะของงาน (Job Specification) ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้
เทคโนโลยี ซึ่งการกาหนดที่ชั ดเจนดัง กล่ าวจะท าให้ ห น่ว ยงานที่ส รรหาบุค ลากรปฏิ บัติ ภ ารกิ จได้ต รงกั บ
ความต้องการและการเปลี่ยนแปลงของกรมอุตุนิยมวิทยา
4) ทบทวนแผนงานด้านทรัพยากรบุคคลเป็นรอบระยะเวลาที่เหมาะสม รวมทั้งการพัฒ นา
บุคลากรก็เป็นไปในทิศทางเดียวกับแผนงานที่กาหนด
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีการวางแผนงานด้านบุคลากรได้สอดคล้ องกับแนวทางในยุทธศาสตร์
ระยะยาว 20 ปี และมีการทบทวนแผนตลอดเวลาตามบริบทที่มีการเปลี่ยนแปลง
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2) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีองค์ความรู้เท่าทันเทคโนโลยี และสามารถเลือกเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา
ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2 การติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่
ประเทศไทยและกรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีมาตรฐานการดาเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาตามมาตรฐานของ
องค์การนานาชาติหรือปฏิบัติตามแนวทางที่แนะนาขององค์กรต่างๆ เหล่านี้ อาทิ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(World Meteorological Organization ; WMO) และองค์การการบิ นพลเรือนระหว่างประเทศ (International
Civil Aviation Organization ; ICAO) เป็นต้น เพราะการไม่ปฏิบัติตามในมาตรฐานดังกล่าวอาจก่อให้เกิด
ความเสี ย หายกับ ประเทศได้ ทาให้ กรมอุตุนิ ยมวิ ทยาจะต้ อ งมี ห น่ว ยงานหรื อผู้ รั บ ผิ ด ชอบทาการติ ด ตาม
สังเคราะห์ และนามากาหนดเป็นแผนดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป
2.1 แผนงานการการติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการทางานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) โดยจะมีคาแนะนาหรือข้อเสนอแนะให้หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศต่างๆ
ที่เป็นสมาชิกได้ปฏิบัติตาม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการตรวจอากาศ การพยากรณ์อากาศ การวิจัยงาน
อุตุนิยมวิทยา หรือการคิด วิเคราะห์สร้างรูปแบบจาลองโมเดลทางการพยากรณ์อากาศ รวมถึงความร่ วมมือ
ระหว่างหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศต่างๆ เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน
องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) เป็นหน่วยงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานใน
ส่วนที่เกี่ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดหรือตามมาตรฐานที่แนะนา เนื่องจาก ICAO เป็นหน่วยงานที่วาง
ระเบียบ ข้อบังคับ สาหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูงสุด งานอุตุนิยมวิทยาที่จัดอยู่
ในหมวด B-105 ซึ่ ง ในหมวด B นี้ จ ะเกี่ ย วข้ อ งกั บ ประสิ ท ธิ ภ าพและความสามารถในการสนั บ สนุ น การ
เดินอากาศ เป็นการเพิ่มความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน
ซึ่งเป็นทั้งในส่วนที่บังคับและแนะนาให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
นอกจากนั้นแล้วยังมีหน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาในระดับภูมิภาค (Region) หรืออนุภูมิภาค (Sub region)
ที่ประเทศไทยอยู่ในฐานะสมาชิกจะต้องดาเนินงานตามที่ขอความร่วมมือหรือมีคาแนะนา
ดังนั้ นกรมอุตุนิ ยมวิทยาควรจะต้ อ งจัด ให้ มีส่ ว นงานที่ เ กี่ยวข้ องติด ตามมาตรฐาน ข้อกาหนดหรื อ
ข้อแนะน าที่มี การเปลี่ ย นแปลงตลอดเวลา เพื่อที่กรมอุตุ นิยมวิ ทยาสามารถที่จ ะรองรับ การปฏิบัติ ง านที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ได้ตามมาตรฐานนานาชาติ
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แนวทางการติดตามองค์กรนานาชาติเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
1) กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดตั้งให้มีหน่วยงานเฉพาะที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับงานต่างๆ ตาม
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับองค์กรสากล เช่น WMO , ICAO เป็นต้น ภารกิจของหน่วยงานนี้จะต้องทาการศึกษา
รายละเอียดต่า งๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเกี่ยวข้องกับมาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรเหล่านี้มีการกาหนดมี
อะไรบ้าง ความเกี่ยวพันที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องดาเนินการ มีการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจของงานที่
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
2) หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ นี้ จ ะต้ อ งมี ก ารจั ด ท าแผนงาน/โครงการ ร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานภายใน
กรมอุตุนิยมวิทยาที่มีหน้ าที่โดยตรงเพื่อดาเนินการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสากล โดยพิจารณาถึงเงื่อนเวลาต่างๆ ที่ได้มีการกาหนดไว้ในมาตรฐานนั้นๆ
3) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ เพื่อนาเสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ต่อผู้มีอานาจพิจารณา
ต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานให้ทันตามกรอบเวลาที่กาหนด
4) ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ องค์กรสากล
กาหนดไว้
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตามมาตรฐานการปฏิบัติงานในระดับนานาชาติอย่างชัดเจน
2) หน่ ว ยงานนี้ จ ะเป็ น ผู้ ที่ ศึ ก ษาและให้ ค าแนะน าในการปฏิ บั ติ ง านให้ แ ก่ ก รมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ย า
ในแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่ องค์กรสากล
กาหนด
3) การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานทีอ่ งค์กรสากลกาหนด
4) ประเทศไทยมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ
ประเด็นที่ 3 การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบในการดาเนินงาน ทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบ
ในการดาเนินงานกรมอุตุนิยมวิทยาให้เหมาะสมรองรับการเปลี่ ยนแปลง สามารถเผชิญกับปัญหาและสามารถ
แก้ปัญหาอย่างตรงจุดให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนโดยรวม ใช้กฎหมาย กฎระเบียบเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ชาติ และ
แผนการด าเนิ น งานของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาในอนาคต และก าหนดวงรอบในการทบทวนปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ข
กฎระเบียบให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างสม่าเสมอ วิเคราะห์
ความต้องการของประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกาหนดกฎระเบียบในทุกขั้นตอน และพัฒนา
กฎระเบียบให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
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3.1 แผนงานการปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
ในสถานการณ์ ค วามต้ อ งการข้ อ มู ล ข่ า วสารด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเพื่ อ น าไปปรั บ ใช้ ใ นการด าเนิ น
ชีวิตประจาวันหรือในการประกอบกิจการของตนเองมีจานวนมากยิ่งขึ้น ซึ่ง การจะตอบสนองกับความต้องการ
ดังกล่าวจะต้องพิจารณาในเรื่องของกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาทีย่ ังไม่สอดคล้องและ
ไม่เอือ้ อานวยต่อการปฏิบัติหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพราะกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ จะเป็นส่วนช่วย
ในการขับเคลื่อนการทางานให้มีความคล่องตัวและก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น กฎหมายที่อาจจะเป็นอุปสรรคต่อการ
ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิ ยมวิทยา อาทิเช่น กฎหมายหรือกฎระเบียบของการบริหารงานส่วนราชการที่ ไม่
สามารถให้ส่วนราชการจะแสวงหารายได้มาเป็นของตนเอง เงินที่ได้รับต้องส่งคืนคลังทั้งหมด เพราะฉะนั้นจึง
ควรที่จะต้องมีการแก้ไขหรือปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้กรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถดาเนินกิจการ
ได้ ด้ ว ยตนเอง มี ค วามทั น สมั ย ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของประชาชน เพื่ อ ให้ ก ารท างาน ของ
กรมอุตุนิยมวิทยาสอดคล้องต่อสถานการณ์ของโลกในปัจจุบันและรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติได้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมไปถึงรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตข้างหน้าที่จะเกิดขึ้นอีกด้วย
แนวทางการปรับปรุงกฎหมายการจัดตั้ง และกฎระเบียบในการปฏิบัติงาน
1) ทบทวนกฎระเบียบของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่อาจจะเป็นอุปสรรคและไม่เอื้อต่อการดาเนินงานตาม
แผนงานและทิศทางขององค์กร
2) ขยายขอบเขตอานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถดาเนินงานที่สอดคล้องกับแผนงาน
อาทิ การดาเนินงานในเชิงพาณิช ย์ การกากับควบคุมเครื่องมือทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้ เป็นมาตรฐานได้
ยกตัวอย่างเช่น แก้ไขกฎหมายให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินการนาข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในเชิง
พาณิชย์ได้ เป็นต้น
3) แก้ไขกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถให้ประชาชนหรือภาคเอกชน
เข้ามาส่วนร่วมในการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยา อาทิเช่น การพยากรณ์และการเตือนภัย การตรวจสอบ
สภาพอากาศโดยเครื่องมือที่ติดตั้งร่วมกับเอกชน เป็นต้น
4) ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ไม่สอดคล้องกับสภาพ
ปัจจุบันและเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่
5) จัดให้มีการทบทวนกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยาทุก ๆ 5 ปี
เพื่อตรวจสอบกฎหมายหรือระเบียบข้อบังคับที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
6) กาหนดหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาที่ รับผิดชอบในการบังคับใช้กฎหมายหรือกฎระเบียบ
ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อาทิเช่น ดาเนินการกล่าวโทษร้องทุกข์กับผู้ที่นาข้อมูลของ
กรมอุตุนิยมวิทยาไปบิดเบือนในโลกออนไลน์ต่อเจ้าหน้าที่ตารวจ ตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
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ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีกฎระเบียบที่เอื้อต่อการดาเนินงานในภารกิจปัจจุบันและในอนาคต
2) กรมอุตุนิ ย มวิท ยามีร ายได้จ ากการดาเนิน การใช้ ข้ อ มูล ด้ านอุ ตุนิย มวิ ทยาในเชิง พาณิช ย์ เ พื่ อ
นาไปใช้ในกิจการของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) กฎหมายหรื อระเบี ย บข้ อ บัง คับของกรมอุตุนิ ยมวิท ยามีความทั นสมัย มากยิ่ งขึ้น เพื่อรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 4 การพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขององค์กร การพัฒนาองค์กรในอนาคตสิ่งสาคัญ
จาเป็นที่จะต้องมีควบคู่การพัฒนาตามแผนงานที่กาหนด คือ องค์กรต้องมีสิ่งอานวยความสะดวก (Facility) ใน
การปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่เหมาะสมควบคู่กันไป กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องทาแผนพัฒนา ปรับเปลี่ยน เพิ่มเติมสิ่ง
อานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานให้กับบุคลากรให้เหมาะสมเพียงพอ อาทิ อาคารสถานที่ บ้านพัก อุปกรณ์
สานักงาน อุปกรณ์กระจายข่าว สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน เป็นต้น
4.1 แผนงานการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขององค์กร
ดังที่กล่าวในข้างต้นว่าการปฏิบัติงานของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาจะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ได้นั้นจาเป็นต้องมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ ที่เอื้อต่อการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องพิจารณาจัดสรรและสรรหา ปรับปรุงให้เหมาะสมกับแผนงานที่กาหนดนี้
แนวทางการพัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกขององค์กร
1) ทบทวนสิ่งอานวยความสะดวกในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีอยู่ในปัจจุบัน พิจารณาความเหมาะสมใน
สิ่งที่มีอยู่กับแผนงานที่กาหนดต่างๆ ว่าควรมีการปรับปรุงหรือเพิ่มเติมสิ่งอานวยความสะดวกใดบ้าง
2) จัดทาแผนงานการจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยให้สอดคล้องกับภารกิจในยุทธศาสตร์ รวมทั้ง
เพื่อทดแทนของเดิมที่หมดอายุหรือล้าสมัย เช่น การปรับปรุงอาคารและสถานที่ เครื่องส่งวิทยุการกระจายข่าว
อากาศ เครื่องกระจายข่าวเพื่อการบินหรือเพื่อการเดินเรือ ระบบความปลอดภัยอาคารที่พัก เป็นต้น
3) ดาเนินการจัดทางบประมาณในการจัดหา ปรับปรุง ตามแผนงานที่กาหนด
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) การที่กรมอุตุนิยมวิทยามีเครื่องมืออุปกรณ์หรือสิ่งอานวยความสะดวกการดาเนินงานที่เหมาะสม
เพียงพอกับการปฏิบัติงาน
2) ผลการดาเนิ นงานของกรมอุตุนิยมวิ ทยามี การประสิ ทธิ ภาพมากยิ่งขึ้ นและเป็นไปตามแผนงานที่
กาหนด
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3) การจัดสรรงบประมาณเพื่อจัดหาเครื่องมืออุปกรณ์มาทดแทนที่ล้าสมัย หรือการจัดหาเครื่องมือ
อุปกรณ์ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพมาใช้งานย่อมจะทาให้งานของกรมอุตุนิยมวิท ยามีความถูกต้องแม่นยา
มากยิ่งขึ้น
4) การก่อสร้างหรือซ่อมแซมอาคารสานักงานจะเอื้อประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 5 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์กร ภาพลักษณ์ขององค์กร
เป็นสิ่งสาคัญ กรมอุตุนิยมวิทยาควรมีแนวทางในการสร้า งภาพลักษณ์องค์กรอย่างมีระบบ พร้อมทั้งควรมี
การสารวจภาพลักษณ์ในสายตาของประชาชนและผู้ใช้บริการเป็นประจา เพื่อนาผลการสารวจที่ได้มาเป็น
ประเด็นในการพัฒนากรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป
5.1 แผนงานการสร้างภาพลักษณ์องค์กร
ภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่สาคัญสาหรับทุกองค์กร หากองค์กรใดละเลยการดูแลและรักษาภาพลักษณ์อาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อความ เชื่อถือ ทัศนคติและความไว้วางใจของประชาชนที่มีต่อองค์กรและบริการขององค์กร
นั้น ซึง่ จะส่งผลต่อความมั่นคงยั่งยืนขององค์กรในอนาคตได้ องค์กรส่วนใหญ่จึงให้ความสาคัญกับการสร้างและ
ดูแลด้านภาพลักษณ์อย่างจริงจังและมีระบบเพื่อรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของประชาชนให้คง
อยู่ไว้ตลอดไป หน่วยงานในลักษณะกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิจที่ต้องสร้างความเชื่อมั่น จาเป็นที่จะต้องมี
ภาพลักษณ์ที่ดตี ่อความรู้สึกนึกคิดของสังคม เพื่อผลในการสร้างความน่าเชื่อถือความศรัทธาจากประชาชนและ
ผู้ใช้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคตอีกด้วย
แนวทางการสร้างภาพลักษณ์ :
1) กาหนดภาพลักษณ์ที่จาเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยา
2) การเสริ ม สร้ า งภาพลั ก ษณ์ ที่ ก าหนด ผ่ า นองค์ ป ระกอบด้ า นหลั ก ที่ ส าคั ญ อย่ า งน้ อ ย 9 ด้ า น
ดังต่อไปนี้
2.1) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม (Corporate Social Responsibility) พบว่ า การสร้ า ง
ภาพลั กษณ์ โ ดยการรั บ ผิ ดชอบต่อสั งคม สร้างประโยชน์ให้ กับสั งคมทั้งทางตรงและทางอ้อม ผ่ านการทา
กิจกรรมเพื่อสังคม (Social Activities) ในระดับทั่วประเทศ เช่น การให้ทุนการศึกษา หรือผ่านการทุ่มเทที่จะ
ปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่แล้ว
2.2) ด้านพนักงาน (Employees) บุคลากรส่วนใหญ่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเปรียบเสมือนเป็น
กระบอกเสียง ที่สามารถจะสร้างชื่อเสีย งในเชิงบวกหรือเชิงลบก็ได้ ดังนั้นในด้านของการบริหารทรัพยากร
บุคคล จึงมุ่งเน้นในเรื่องของการปฏิบัติขั้นต่าต้องได้ตามกฎหมาย กฎระเบียบ และมีการเพิ่มเติมในส่วนของ
การสร้างขวัญและกาลังใจเพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในองค์การ ในขณะเดียวกันต้องสามารถมองเห็นโอกาส
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และความก้าวหน้าของอาชีพของตนเองได้อย่างชัดเจน จะทาให้รู้สึกรักและเป็นเจ้าขององค์กรจะถ่ายทอด
สิ่งดีๆ ภายในองค์กรให้บุคคลภายนอกรับทราบ และชี้แจงแก้ไขปัญหาหรือความเข้าใจผิดต่อองค์กร
2.3) ด้านบริการ (Product and Services) ประเด็นนี้เป็นสิ่ งที่สาคัญ เป็นมาตรฐานส าหรับ
การบริ ห ารงานเป้ า หมายหลั ก ที่ต้ อ งให้ ความส าคั ญเป็นล าดับ แรกที่ กรมอุตุ นิย มวิท ยาจะต้ องด าเนิ น งาน
ตอบสนองต่อความต้องการผู้ใช้บริการให้มีความพึงพอใจ
2.4) ด้านการสื่อสาร (Communication) การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ต้องมีความรวดเร็ว
สามารถเข้าถึงและเข้าใจได้ง่าย สามารถครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายหลักได้ทั้งหมด และมีความทันสมัย
2.5) ด้ า นช่ อ งทางการให้ ข้ อ มู ล (Distribution) การมี ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ท าให้
ผู้ใช้บริการในกลุ่มต่างๆ สามารถเข้ามาใช้หรือดูข้อมูลข่าวสารได้อย่างดีและรวดเร็ว รวมทั้งต้องมีข้อมูลเผยแพร่
ผ่านช่องทางสังคมออนไลน์
2.6) ด้านสถานที่ และสิ่ งแวดล้ อม (Working Environment) กรมอุตุนิยมวิทยามีส่ วนช่วยในการ
เสริมสร้างภาพลักษณ์ โดยเฉพาะการจัดสภาพแวดล้อมของสถานที่ให้เหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่กาหนด
2.7) อุปกรณ์ที่ทันสมัย (Artifacts) ในการดาเนินงาน และให้บริการที่ผู้ใช้บริการสัมผัสได้
2.8) ด้านการดาเนินงานและการประสานงาน (Business Practice) การดาเนินงานที่เป็นระบบ
ระเบียบ แบบแผนที่ชัดเจน กริยามารยาท การให้ประชาชนเป็นศูนย์กลางของการบริการจะช่วยในการสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดี
2.9) ด้านผู้บริหาร (Executives) ภาพลักษณ์องค์กรที่สาคัญมากอีกประการหนึ่งคือผู้บริหารที่
เป็นตัวแทนขององค์กร โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการให้ข้อมูล สม่าเสมอ การชี้แจงผ่านสื่อเมื่อมี
เหตุการณ์ทสี่ าคัญ
3) มีการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ ทั้ง 9 ด้าน ที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็น การสร้าง
ความเข้าใจและทัศนคติที่ดี ต่อกรมอุตุนิยมวิทยาอันจะนาสู่การสนับสนุน ความร่วมมือและสัมพันธภาพที่ดี
ระหว่างองค์กรและสังคม
4) การสร้ างความสั มพัน ธ์ร ะหว่างสื่อมวลชน เช่น การจัดโครงการแลกเปลี่ ยนความคิดเห็ นกับ
สื่อมวลชน การพาสื่อมวลชนเยี่ยมชมการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยา การแถลงข่าว การจัดงานเลี้ยงขอบคุณ
สื่อมวลชน เป็นต้น
5) จั ดทาการส ารวจภาพลั ก ษณ์ ข องกรมอุ ตุนิ ยมวิท ยาในสายตาของประชาชนหรื อ ผู้ ใ ช้ บ ริ ก าร
เป็นประจา เพื่อนาผลสารวจที่ได้นั้นมาปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขภาพลักษณ์องค์กรให้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีความรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรที่มีภาพลักษณ์ที่
ดีในสายตาของสาธารณะชนทั่วไป
2) ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นจะมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยามากยิ่งขึ้น
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3) สาธารณะชนภาคส่วนต่างๆ จะพิจารณามาใช้บริการข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยามากขึ้น อันจะ
เกิดประโยชน์ต่อประเทศ
4) ภาพลักษณ์ที่ดีของกรมอุตุนิยมวิทยาไทยจะส่งผลดีต่อ ภาพลักษณ์ของประเทศ รวมทั้งองค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น WMO และ ICAO เป็นต้น
5) รัฐบาลให้ความสาคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยาและสนับสนุนการดาเนินงาน
2. ยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization Strategy)
องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization ) หรือเรียกกันย่อๆ ว่า HPO กรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องให้ความสาคัญที่จะพัฒนาองค์กรตนเองและต้องนาเครื่องมือการบริหารต่างๆ ใหม่ๆ มาพัฒนาหน่วยงาน
เพื่อก้าวไปสู่องค์กรสมรรถนะสูง ซึ่งผู้บริหารของหน่วยงานต้องให้ความสาคัญเป็นอย่างมาก
ส าหรั บความหมายขององค์ กรสมรรถนะสู ง คื อ การเป็ นองค์ กรที่ เก่ ง มี แผนรองรั บกั บสภาวะต่ า งๆ
อย่างชัดเจน มีการวิเคราะห์สถานการณ์ที่สามารถกระทบต่อการปฏิบัติงานตามภารกิจจากรอบด้านทุกมุมมอง
ทาให้สามารถปฏิบัติภารกิจบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตรงตามเวลา และคุณภาพของ
ผลงานดี เ ป็ น ที่ ย อมรั บ โดยองค์ ก รจะต้ อ งมี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การภายในที่ ดี ด้ ว ยจึ ง จะเป็ น องค์ ก รที่ มี
สมรรถนะสูง และเกิดความยั่งยืนในการปฏิบัติงานในระยะยาว
ในการบริหารจัดการระบบภายในขององค์กรเพื่อให้องค์กรเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงนั้น มีเครื่องมือ
หรือเทคนิคที่นามาใช้หลายเทคนิค เช่น เทคนิคที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา คือหลักเกณฑ์
จาก Malcolm Baldridge National Quality Award เรียกย่อๆ ว่า MBNQA สาหรับประเทศไทย สถาบัน
เพิ่มผลผลิ ตแห่ งชาติได้น าเกณฑ์ MBNQA มาปรับเป็นเกณฑ์รางวัล คุณภาพแห่ งชาติ (Thailand Quality
Award : TQA) เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับและพัฒนาองค์กรของไทยเป็นองค์กรสมรรถนะสูง ต่อมา
สานักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติจัดทาเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Sector Management Quality Award : PMQA) เพื่อเป็นแนวทางให้หน่วยราชการใช้ในการประเมินตนเอง
เพื่อก้าวไปเป็นองค์กรสมรรถนะสูง โดยหลักเกณฑ์ PMQA ประกอบด้วย 7 มิติ มีสาระสาคัญ ดังนี้
มิติที่ 1 การนาองค์กร ผู้บริหารมีการกาหนดวิสัยทัศน์ ในระยะยาว พันธกิจ ค่านิยม ทิศทางในอนาคต
และเป้าหมายที่จะตอบสนองต่อสังคมที่ชัดเจน มีวิธีการสื่อสารที่ดีกับทั้งบุคลากรภายในและกับ
สังคม มีการกากับดูแลการทางานอย่างเป็นระบบ ทบทวนผลการดาเนินการขององค์กรในทุกด้าน
มิตทิ ี่ 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ที่เหมาะสมกับขนาดและภารกิจขององค์กร ให้ความสาคัญกับการเพิ่ม
ขีดความสามารถขององค์กรโดยรวม
มิติที่ 3 การให้ความสาคัญกับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นหลัก อาทิ การให้ข้อมูลการพยากรณ์
ทีถ่ ูกต้องรวดเร็วและครอบคลุม
มิติที่ 4 การวัด การวิเคราะห์ การจัดการความรู้ และมีระบบข้อมูลสารสนเทศพร้อมใช้งาน
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มิติที่ 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล พัฒนาความรู้ ทักษะ และความสามารถ สร้างเส้นทางความก้าวหน้า
และมีโครงสร้างการบริหารงานที่ครอบคลุมและเหมาะสม
มิติที่ 6 การจัดการกระบวนการ ที่สนับสนุนในการปฏิบัติงานเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย มีการบูรณาการ
กับหน่วยงานต่างเพื่อสนับสนุนการดาเนินงานให้เกิดประสิทธิผล
มิติที่ 7 ผลลัพธ์การดาเนินการมีความยั่งยืน มีคุณภาพและมาตรฐาน สามารถคานวณเป็นมูลค่าทาง
เศรษฐกิจที่มีผลต่อระบบเศรษฐกิจโดยรวมได้
เป้าหมาย
• มีโครงสร้างองค์กรของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้
เป็นอย่างดี
• กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพและมาตรฐานงานการด าเนิ น งาน และเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถขององค์กรได้ตามมาตรฐานระดับสากล
• กรมอุตุนิยมวิทยามีบุคลากรที่สามารถรองรับอุปกรณ์/เครื่องมือ เทคโนโลยีสมัยใหม่ ระบบงาน
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การตรวจสภาพอากาศ การประมวลผล การวิเคราะห์
การพยากรณ์ และการแจ้งเตือนภัยล่วงหน้า อย่างเหมาะสม
• มีเครือข่ายความร่วมมือกับภาครัฐและภาคเอกชน องค์กรระหว่างประเทศ ทั้งในระดับประเทศ
และต่างประเทศ
• กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี ร ะบบการเผยแพร่ ข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ ร วดเร็ ว ถู ก ต้ อ งแม่ น ย า สามารถ
สนองตอบต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม
• เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
• ประชาชนมีองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา และแผ่นดินไหว และสามารถนาไปประยุกต์ใช้งานใน
ชีวิตประจาวัน
• กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ตามภารกิจของหน่วยงาน
ตัวชี้วัด
• มีแผนงานและมีโครงสร้างองค์กรให้สามารถรองรับภารกิจทั้งในปัจจุบัน และอนาคตได้เป็นอย่างดี
• มีแผนงานและมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานได้ตามมาตรฐานระดับสากล และกรม
อุตุนิ ย มวิทยาสามารถได้รับรางวัล เลิ ศรัฐในสาขาการบริห ารจัดการภาครัฐ (PMQA) สาขา
บริการภาครัฐ และสาขาการทางานแบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
• มีระบบการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้รับตามมาตรฐานการรับรองคุณภาพใน
ระดับนานาชาติของ International Standard Organization (ISO)
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• มีแผนงานพัฒนาจัดหาบุคลากร และแผนพัฒนาบุคลากรให้สามารถรองรับอุปกรณ์ เครื่องมือ และ
•

•
•
•

•

เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่างๆ เพื่อให้สามารถทางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติและมีเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภาคราชการและ
ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา โรงเรียน และสื่อมวลชน
กรมอุตุนิยมวิทยามีบทบาท ภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับ การยอมรับจากประชาคมโลก
เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่ประเทศไทย
กรมอุตุนิยมวิทยามีการยกระดับ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและมีความร่วมมือทางวิชาการทั้ง
หน่วยงานในประเทศและต่างประเทศ
มีระเบียบปฏิบัติในการบริการข่าวสารเกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยา การเตือนภัยธรรมชาติ สาหรับ
การให้บริการข้อมูลข่าวสารของผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยา และผู้เกี่ยวข้องทั้งในส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาค เพื่อความรวดเร็วในการเสนอข้อมูลข่าวสารแก่สาธารณะ และผู้ใช้บริการ
มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาในแต่ละปี

ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านองค์กรสมรรถนะสูง ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 การปรับโครงสร้างองค์กร
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน
ประเด็นที่ 3 ด้านการบูรณาการ
ประเด็นที่ 4 ด้านเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร
ประเด็นที่ 5 การดาเนินงานตามมาตรฐานนานาชาติ
ประเด็นที่ 6 การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐกิจในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
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2

ISO

6

โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 การปรับโครงสร้างองค์กร กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับเปลี่ยนโครงสร้างการบริหารให้
การบริหารกาลังคนมีความคล่องตัว เพิม่ ความยืดหยุ่นในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับ
การเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน
กาลั งคน รู ป แบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลื อก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้ เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเท
แลกเปลี่ยนและโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างคล่องตัว เพื่อรองรับ
กับการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งรองรับภารกิจใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
1.1 แผนงานการปรับปรุงโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
ความจาเป็นของการปรับโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา หากพิจารณาจากโครงสร้างของกรมอุตุนิยมวิทยา
ในปั จ จุ บั น และภารกิจ ที่ จ ะต้องมี ในอนาคต ประกอบกับความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
ผู้ใช้บริการ และสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง ตลอดเวลา โดยเฉพาะ
การเปลี่ยนแปลงจากสภาพแวดล้อมภายนอกประเทศทั้งในด้านเศรษฐกิจและการเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อ
ทิศทาง/นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก (Climate Change) ที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง เทคโนโลยีสนองตอบต่อภารกิจของกรมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มาตรฐาน
ข้อบังคับขององค์กรสากล เช่น WMO และ ICAO ส่วนที่เป็นสภาพแวดล้อมภายในประเทศที่ ส่งผลกระทบต่อ
การดาเนิ น งาน ได้แก่ แนวโน้ มของภั ย พิบั ติ ที่จ ะเกิ ดจากธรรมชาติ การแจ้งเตื อนภั ย การสนองตอบต่ อ
ความต้องการที่ประชาชนและผู้ใช้บริการต้องการนาเอาข้อมูลที่ เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยาไปทาให้เกิดมูลค่า
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ทางเศรษฐกิจ ส่งผลให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้นเพื่อให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/
นโยบายแห่งรัฐและภารกิจของหน่วยงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไป รวมถึงสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ให้บรรลุผลสาเร็จ สมควรที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะได้มีการศึกษา วิเคราะห์ เพื่อกาหนดแนว
ทางการปรับโครงสร้างส่ว นราชการให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และสอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดาเนินการใน
อนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
การปรับโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถช่วยตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไร
ตามหลั ก การบริ ห ารจั ด การองค์ ก รที่ ดี องค์ ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ คื อ องค์ ก รที่ ส ามารถปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ
สภาพแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นและเลือกใช้วิธี การอย่างถูกต้องเหมาะสมกับองค์ก ร ซึ่งใน
สถานการณ์ ปั จ จุ บั น ความสามารถในการปรั บ ตั ว ให้ เ ข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มที่ เ ปลี่ ย นไปถื อ เป็ น หั ว ใจของ
การดาเนินงานในการบริหารงานขององค์ก รในปัจจุบัน การปรับโครงสร้างองค์กร (Restructure) ถือเป็น
วิธีการหนึ่งในการการช่วยให้องค์ก รสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิด ขึ้น โดยการปรับโครงสร้าง
องค์กรเป็นการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและระบบงานต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ
มากขึ้นและช่วยให้องค์การสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ต่างๆ ดังนี้
1) เพื่อให้องค์กรสามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึง สามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายตามแผนงานต่างๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ เช่น ดาเนินตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี เป็นต้น
2) เพื่อทาให้องค์กรสามารถกาหนดแนวทางการปรับโครงสร้างให้มีความเหมาะสม ทันสมัย และ
สอดคล้องกับภารกิจที่ต้องดาเนินการในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อให้องค์กรเกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4) เพื่อกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ระหว่างกลุ่มคนและระหว่างหน่วยงาน หรือแผนงาน
5) เพื่อกาหนดสายการบังคับบัญชาอย่างเป็นทางการตลอดทั้งองค์กร
6) เพื่อทาให้องค์กรสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรขององค์ก รอย่างมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิด
ประสิทธิผลสูงสุด
แนวทางการปรับปรุงโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยา
1) ศึกษาแนวคิดและข้อมูลที่เกี่ยวกับนโยบาย ทิศทาง ของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะตอบสนองต่อแผน
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิบัติงาน 20 ปีของกรมอุตุนิยมวิทยาแผนนี้
2) วิเคราะห์ หน้าที่ ความรับผิดชอบ ปัญหาและอุปสรรคของโครงสร้างกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน
3) รั บ ฟังความคิดเห็ น จากผู้ มีส่ ว นได้ส่ ว นเสี ยของกรมอุตุนิยมทั้งจากภายนอกและภายใน อาทิ
ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ใช้บริการข้อมูลกลุ่มเป้าหมาย
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4) กาหนดโครงสร้างใหม่ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีความเหมาะสม โดยอาจแบ่งตามช่วงระยะเวลาที่
กาหนด
5) จัดเตรียมข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุงโครงสร้าง และอัตรากาลังของกรมอุตุนิยมวิทยา
เสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เมื่อมีโครงสร้างที่เหมาะสมทันสมัยกับภารกิจของหน่วยงานทั้งในปัจจุบันและอนาคต กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถดาเนินงานได้สอดคล้องกับทิศทาง/นโยบายที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึ งสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายตาม
แผนงานต่าง ๆ ให้บรรลุผลสาเร็จ เช่น ดาเนินตามเป้าหมายของแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นต้น
2) กรมอุตุนิยมวิทยาเกิดความคล่องตัวในการดาเนินงาน การสั่งการ การเชื่อมโยงกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
และหน่วยงานภายนอกได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดสรรการใช้ทรัพยากรในทุกด้านขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด
ประเด็นที่ 2 การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงาน พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์
มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล
มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหวิทยาการเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้าง
คุณค่าและแนวทางปฏิบั ติที่ เป็ น เลิ ศ ในการตอบสนองกั บสถานการณ์ต่ างๆ ได้อย่างทันเวลา พร้อ มทั้ ง มี
การจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่างๆ มีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
และตรวจสอบการดาเนินงาน ปรับมโนทัศน์และวัฒนธรรมการทางานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ของ
สังคม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง
การนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้ อย่างคุ้มค่ าและ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้างเชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้า
มามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส
2.1 แผนงานการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
รัฐบาลได้มุ่งพัฒนาระบบราชการเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงการทางาน ยกระดับการบริหาร
จัดการ และมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยนาแนวคิดและ
เครื่องมือการบริหารจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในภาคราชการ ภายใต้การประยุกต์ใช้จากหลักการบริหารของ
ภาคธุรกิจ เช่น การบริหารเชิงยุทธศาสตร์ การลดขั้นตอนการทางาน การประเมินความพึงพอใจ คารับรอง
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การปฏิบัติราชการ ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลง การบริหารความเสี่ยง การพัฒนาระบบสนเทศ เป็นต้น เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปอย่างยั่งยืน สามารถยกระดับมาตรฐานการทางานรองรับการพัฒนาระบบราชการ เป็นกรอบ
การประเมินตนเองและสามารถติดตามการจัดการของภาครัฐได้อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับคณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็ น ชอบให้ น าเกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐ มาเป็นเครื่อ งมื อในการพัฒ นาระบบราชการ
มีการกาหนดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งสานักงาน ก.พ.ร. และสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติได้
ประยุกต์เป็นผู้ดาเนินการ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนาระบบราชการไทยและกาหนดเป็น “เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ” หรือที่เรียกสั้นๆ
ว่า PMQA เป็นการนาหลักเกณฑ์และแนวทางการบริหารองค์การที่เป็นเลิศ ซึ่ งได้ยอมรับเป็นมาตรฐานสากล
โลกมาประยุกต์ใช้พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ โดยอาศัยหลักการประเมินองค์กรด้วย
ตนเองเป็นการทบทวนสิ่งที่องค์กรดาเนินการเทียบกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เมื่อตรวจพบว่า
เรื่องใดยังไม่อยู่ในระบบที่น่าพอใจเมื่อเทียบกับเกณฑ์องค์กรจะได้พัฒนาวิธีปฏิบัติเพื่อปรับปรุงองค์กรอย่าง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงานไปสู่มาตรฐานระดับสากล โดยมีวัตถุประสงค์ของการพัฒนา
เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
1) เพื่ อ ยกระดั บ คุ ณ ภาพการปฏิ บั ติ ง านของภาครั ฐ ให้ ส อดคล้ อ งกั บ พระราชกฤษฎี ก าว่ า ด้ ว ย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2) เพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ น าไปใช้ เ ป็ น แนวทางในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การของ
หน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
3) เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและประเมินผล
การบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน
ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาที่เห็นได้อย่างชัดเจน คือหากกรมอุตุนิยมวิทยาได้นาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งเป็นกรอบการประเมินระดับมาตรฐานสากลไปเปรียบเทียบกับระบบการ
บริหารจัดการของตนเอง จะได้รับประโยชน์ในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การประเมินองค์กรด้วยตนเอง (Self-Assessment)
ซึ่งจะทาให้การบริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาทราบว่าตนเองยังมีความบกพร่องในเรื่องใด จึงสามารถกาหนดวิธีการ
และเป้าหมายที่ชัดเจนในการจัดทาแผนปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงองค์กรให้สมบูรณ์มากขึ้นต่อไป กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถนาเกณฑ์คุณภาพการบริห ารจัดการภาครัฐไปใช้เป็นเครื่ องมือในการดาเนินการเพื่อยกระดับ การ
บริหารจัดการ และเพื่อให้สามารถส่งมอบคุณค่าที่ดีขึ้นในการให้บริการให้แก่ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ซึ่งนั บ เป็ น การตอบสนองต่ อเป้ าหมายของพระราชกฤษฎีก าว่าด้ว ยหลั กเกณฑ์ และวิธี การบริห ารกิ จ การ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ด้วย การบริหารจัดการที่เป็นเลิศจะมีภาพลักษณ์ที่ ดีได้รับความนิยมชมชอบจาก
ผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย นอกจากนี้ยังมีโอกาสส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถโดย
การนาเสนอวิธีปฏิบัติที่นาไปสู่ความสาเร็จ และเปิดโอกาสให้มีการสื่ อสารแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่เป็ นเลิศเพื่อ
เป็นแบบอย่างแก่หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดนาไปประยุกต์ใช้ให้ประสบผลสาเร็จเช่นเดียวกัน
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เพื่อให้การดาเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการของกรมอุตุนิยมวิทยาประสบความสาเร็จใน
การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะพิจารณากาหนดแนวทางเพื่อพัฒนาให้สามารถ
จัดการจนได้รับรางวัลเลิศรัฐในสาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการทางาน
แบบมีส่วนร่วมในการบริหารราชการทั้งหมด เพื่อเป็นการยืนยันถึงการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาจนเป็นที่ยอมรับของสังคม รวมทั้งดาเนินงานต่อเนื่อง
แนวทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ
1) จัดตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาศึกษาเกี่ยวกับแนวทางคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาทั้ง 7 หมวดตามที่กาหนดไว้
2) วิเคราะห์ คุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน และกาหนด
แนวทางที่จะพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานในแต่ละหมวด และนาเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติ
3) กาหนดคณะทางานปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
4) สมัครเข้าประกวดกับสานักงาน ก.พ.ร. ตามที่กาหนด
5) ดาเนินการตามแผนงานปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงาน
6) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการปรับปรุงให้ดีขึ้นนาเสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณาต่อไป
7) นาเสนอโครงการ/แผนงานที่ประสบความสาเร็จตามเป้าหมายเพื่อขอรับรางวัลเลิศรัฐ ในสาขา
ต่างๆ เช่น สาขาคุณภาพการบริหารจัด การภาครัฐ (PMQA) สาขาบริการภาครัฐ และสาขาการทางานแบบมี
ส่วนร่วมในการบริหารราชการ จากสานักงาน ก.พ.ร.
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1. กรมอุตุนิ ยมวิทยาสามารถยกระดั บคุ ณภาพการปฏิบัติ งานของภาครัฐให้ สอดคล้ องกับพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
2. กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานสู่ระดับมาตรฐานสากล
3. กรมอุตุนิยมวิทยามี กรอบแนวทางในการประเมินตนเอง และเป็นบรรทัดฐานการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน
ประเด็นที่ 3 ด้านการบูรณาการ การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกรวมทั้งวิชาการทางด้านการศึกษา
การวิจั ย เป็ น ไปในรู ป แบบสหวิทยาการ ทาให้ แนวโน้มการดาเนินงานของหน่ว ยงานไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชน หรือภาคประชาสังคม ไม่สามารถดาเนินงานในลักษณะหน่วยงานเอกเทศหน่วยงานเดียวแล้วจะได้
ประสิ ทธิภ าพและประสิ ทธิผ ลที่ดี ห รื อสมบูรณ์ ไ ด้ จะต้องดาเนินงานในรูป แบบการบูร ณาการร่ว มกั น กั บ
หน่วยงานอื่นที่เหมาะสม รวมทั้งต้องอาศัยกระบวนการในการมีส่วนร่วมจะทาให้เกิดประสบผลสาเร็จ ทาให้
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับแนวทางในการดาเนินงานให้สอดคล้องกับแนวโน้มดังกล่าว
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3.1 การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งภายในประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานทางด้ า น
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยทั้งทางด้า นการตรวจสภาพอากาศ การพยากรณ์มีความสมบูรณ์มากยิ่ง ขึ้น
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพิจารณาว่ามีหน่วยงานใดบ้างที่ดาเนินงานอยู่ในปัจจุบันและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษาและอื่นๆ กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเข้าไปประสานงาน
ให้บริการ แลกเปลี่ยนและให้ความรู้ เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน พร้อมทั้งลดความ
ซ้าซ้อนในการปฏิบัติงาน ใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกันในการนาข้อมูลไปใช้ในภารกิจของแต่ละหน่วยงานตนเอง
3.1.1 แผนงานการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาระบบราชการในอนาคต การบริหารราชการแผ่นดิน
กาหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่ งยืน
และสมดุล โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องมี การทางานแบบบูรณาการ ระบบขององค์กรของรัฐต่างๆ ต้องเปิด
กว้าง เชื่อมโยง ปรับบทบาทความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และภาคส่วนอื่นๆ ในการบริหารจัดการด้วยการเพิ่ม
บทบาทให้ภาคส่วนอื่นๆ ร่วมดาเนินการบนพื้นฐานของการมีธรรมาภิบาล มีความรับผิดชอบ ตรวจสอบได้
ปราศจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานของรัฐต้องมีขีดสมรรถนะสูง พั ฒนาระบบบริหารจัดการ
บุคลากรที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดี คนเก่ง เข้ามาร่วม มีขนาดกะทัดรัด และใช้นวัตกรรมและดิจิทัลใน
การบริหารจัดการ มีข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ทุกภาคส่วนนาไปใช้ต่อยอด สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมเพื่ อเพิ่ม
ประสิ ท ธิ ภ าพของการขั บ เคลื่ อ นนโยบายสาธารณะ นอกจากนี้ ยั ง ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บกฎหมายให้ มี
ความชัดเจน เป็ น ธรรม ทัน สมัย สอดคล้ องกับข้อบังคับสากล หรือข้อตกลงระหว่างประเทศและพั ฒ นา
กระบวนการยุติธรรมให้มีความเสมอภาคและเท่าเทียมกันอย่างแท้จริง
การปฏิ บั ติ ง านของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี ค วามเกี่ ย วข้ อ งกั บ ส่ ว นราชการอื่ น ๆ เป็ น อย่ า งมากและ
หลากหลายหน่วยงาน เช่น การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ที่จะต้องประสานงานกับจังหวัดต่างๆ กรมป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย การนาเอาข้อมูล อุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ทางด้านการ
คมนาคม เช่น อุตุนิยมวิทยาการบิน จะต้องทางานร่วมกับสานักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย กระทรวง
คมนาคม การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย บริษัท วิทยุการบินแห่ งประเทศไทย จากัด เป็นต้น ดังนั้น
การดาเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันจะช่วยทาให้ เกิดประสิทธิภาพดีขึ้น ลดขั้นตอนที่ทาให้เกิดอุปสรรคใน
การปฏิบัติงาน การนาข้อมูลอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ เช่น นาข้อมูลไป
เพื่อใช้ในงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร การประมง การปศุสัตว์ เป็นต้น
ประโยชน์ของการดาเนินงานร่วมกันแบบบูรณาการภายในระบบราชการนี้จะเป็นการแก้ปัญหาการแยก
ส่วนในการปฏิบัติงานระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์ และประสานความร่วมมือระหว่าง
หน่วยงานราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสานความร่วมมือ
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ที่หลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน คือ นาศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงานมาสร้างคุณค่าให้กับงาน
ตามเป้าหมายที่กาหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศ และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า
เป็ น การพัฒ นารู ป แบบและวิ ธีการทางานของภาครัฐ ในระดับต่างๆ (Multi-Level Governance)
ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันใน
การปฏิบัติงาน และการใช้ทรัพยากรให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้าซ้อน
ทาให้สามารถพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานต่างๆ ที่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (Growth
Center) พร้ อ มทั้ ง เสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพของผู้ บ ริ ห ารในระดั บ ต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ มี ขี ด สมรรถนะที่ สู ง ขึ้ น
เพื่อเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของประเทศ
แนวทางการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน
1) จัดตั้งคณะทางานพิจารณาให้ทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิ ทยาว่ามีส่วนเกี่ ยวข้ องกั บ
หน่ วยงานราชการใดบ้ างและมี ความเกี่ ยวข้ องกั นอย่ างไร เพื่ อจั ดล าดั บ ความส าคั ญของภารกิ จของงานที่
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการทางานร่วมในแบบบูรณาการกับหน่วยงานราชการอื่น
2) คณะทางานออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอื่น
เช่น วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ (Cross Functional Management
System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนกระทั่ง
ปลายน้า รวมทั้งกาหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าหน่วยงานใดมีความรับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด
รวมทั้งการจัดทาตัวชี้วัดที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs)
3) พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
ระหว่างส่วนราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดทาข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/
โครงการและลงนามร่วมกัน
4) กาหนดบทบาทในการบูรณาการดังกล่าวที่เหมาะสม
5) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานราชการอื่น
เพื่อนาเสนอต่อผู้มีอานาจพิจารณาต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เกิดประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการบริหารทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
ในรูปแบบทีม่ ีความหลากหลายภายใต้วัตถุประสงค์เดียวกัน
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
3) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการทางานแบบบูรณาการของ
หน่วยงานภาครัฐ
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3.1.2 แผนงานการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา
ในการเพิ่มองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับงานภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา การเพิ่มความสามารถของ
บุคลากรในหน่วยงาน งานวิจัย งานการศึกษาย่อมมีความสาคัญเป็นอย่างมาก ดังนั้นการทางานแบบบูรณาการ
ร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันการวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านอุตุนิยมวิทยาใน
ประเทศที่เกี่ยวข้องมีความสาคัญเป็นอย่างมาก
ประโยชน์ ของการทางานร่ ว มกันแบบบูรณาการร่ว มกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เป็นสถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยานี้
ย่อมเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ต่างๆ ให้แก่บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้เกิดขึ้นอย่างกว้างขวางในกลุ่มนักวิจัย นักการศึกษาหรือผู้เกี่ยวข้องเกิดองค์ความรูใหม่ๆ ซึ่งจะ
ยั ง ประโยชน์ ใ ห้ แ ก่ ป ระเทศชาติ เ ป็ น ส าคั ญ เป็ น ฐานข้ อ มู ล ที่ ส าคั ญ ที่ ท าให้ ก ารปฏิ บั ติ ง านในอนาคตของ
กรมอุตุนิยมวิทยามีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ทาให้การดาเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาส าเร็จ
ดังวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
แนวทางการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการทางานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นสถาบันการศึกษา
สถาบันวิจัย และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา
1) จัดตั้งคณะทางานพิจารณาให้ทราบว่าสถาบันต่างๆ ที่มีบทบาทด้านอุตุนิยมวิทยา มีสถาบันเกี่ยวข้องใด
หรือภาควิชาใดบ้างและมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรเพื่อจัดลาดับความสาคัญของสถาบันนั้นๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรจะต้องมีการบูรณาการด้วย
2) จัดทาบันทึกข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/โครงการและลงนามร่วมกันกับสถาบันการศึ ก ษา
สถาบั น การวิ จั ย และสถาบั น การพั ฒ นาในด้ า นต่ า งๆ ในประเทศที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาโดยมี
การกาหนดกลไก หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูรณาการความร่วมมือในการทางานร่วมกัน
3) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการทางานแบบบูรณาการ เพื่อนาเสนอต่อผู้มีอานาจ
พิจารณาต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เกิดความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานอื่นที่เป็นสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย
และสถาบันการพัฒนาในด้านต่างๆ ในประเทศที่เกี่ยวข้องกับงานอุตุนิยมวิทยา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
องค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา หรือองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวเนื่อง
2) มีการแลกเปลี่ยนข้อมูล องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับงานอุตุนิยมวิทยาระหว่างกัน
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และสามารถ
นาองค์ความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ในงาน
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4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิงขึ้น อันเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานอื่น
5) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์จากองค์ความรู้ที่มีการพัฒนาขึ้น
3.1.3 แผนงานการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาระบบราชการ ในอนาคตสังคมไทยมีการบริหารราชการ
แผ่นดินโดยกาหนดให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง กาหนดแนวทางการพัฒนาโดยมีวิสัยทัศน์กาหนดให้ประเทศมี
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน โดยหน่วยงานของรัฐจะต้องมีการทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่นๆ ไม่ว่า
จะเป็ น ภาครั ฐ และภาคเอกชน ประกอบกับรั ฐ บาลได้น้อ มนาหลั กปรัช ญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็ น
แนวทางในการแก้ไขปั ญหาต่างๆ ซึ่งที่ผ่ านมามีการดาเนินการในหลายมาตรการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกร
และประชาชนผู้ มี ร ายได้ น้ อ ยด้ า นต่า งๆ เช่ น การลดต้ น ทุ น การผลิ ต การให้ ค วามรู้ การ สร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ม
การตลาด การช่ว ยเหลื อ ด้า นปั จ จั ย การผลิ ต โดยการใช้แนวคิ ด "ประชารัฐ "มาเป็นตัว การแก้ ไ ขปั ญ หา
โดยอาศัยกลไกความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
แนวคิด “ประชารัฐ ” คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ช่วยกันแก้ปัญหา
และคิดหาทางสร้างอนาคตให้ประเทศไทย ผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศที่มุ่งมั่นลดความ
เหลื่อมล้า พัฒนาคุณภาพคน และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ภารกิจสาคัญของรัฐบาลในอนาคต
คือการสร้ างฐานรากประเทศสู่ อนาคตตามโมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ซึ่ ง หนึ่ ง ในองค์ ป ระกอบหลั ก คื อ การ
ขับเคลื่อนประเทศผ่ า นกลไก “ประชารัฐ” จะต้องมุ่งทางานแบบบูรณาการให้เกิดการเชื่อมโยง ประสาน
สอดคล้องกัน เพราะปัญหาของหลายภาคส่วนล้ วนมีความเกี่ยวข้องและมีผลกระทบซึ่งกันและกัน ปัญหา
สาธารณะของประเทศมีความสลับซับซ้อนมากขึ้น หลายฝ่ายจาเป็นต้องอาศัยความร่วมมือผนึกกาลัง ระหว่ า ง
หน่วยงานต่างๆ ภายในภาครัฐด้วยกันเอง และระหว่างภาครัฐ กับภาคส่วนอื่นๆ ในสังคมมากขึ้น จะต้องมีมุม
คิดในแบบองค์รวมหรื อการเชื่อมโยงผสมผสานกัน (Matrix) โดยใช้กลไกประชารัฐ ควบคู่กันไป เอาความ
ต้องการประชาชนเป็นแนวคิดตั้งต้นที่สาคัญ เน้นการมีส่วนร่วม หน่วยงานภาครัฐต้องพิจารณาความต้องการ
ของประชาชนให้มากที่สุด ยุทธศาสตร์ ประชารัฐจะเป็นความร่วมมือกันในเชิงสร้างสรรค์ดึงเอาจุดแข็งที่แต่ละ
ภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน มาช่วยกันสร้างพลังในการทาความดีเพื่อ
ชาติ เพื่อประชาชนทุกคน โดยจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง
กรมอุตุนิยมวิทยาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาครัฐ จึงได้ นาแนวคิดดังกล่าวมาปรับการทางานโดยการ
ทางานแบบบูรณาการร่วมกับ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยา
ซึ่งจะทาให้การทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถสนองตอบต่อความคาดหวัง ความต้องการของภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนได้เป็นอย่างดี
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ประโยชน์ที่จะได้รับจากการดาเนินงานบูรณาการกับภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชน คือ
กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถข้าใจถึงความคาดหวัง ต้องการของภาคส่วนต่างๆ และประชาชน ทาให้กรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถปรับปรุงหรือเพิ่มเติมภารกิจ ข้อมูล หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี และมีการประสานงาน
การทางานกับภาคส่วนอื่นๆ ได้อย่างเหมาะสม
แนวทางการจัดทาแผนงานเพื่อบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงาน
ภาคเอกชน
1) จัดตั้งคณะทางานพิจารณาให้ทราบถึงภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุ นิยมวิทยาว่ามีส่วนเกี่ยวข้อ งกับ
หน่วยงานภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาคประชาชนใดบ้าง และมีความเกี่ยวข้องกันอย่างไร เพื่ อจัดลาดับ
ความสาคัญของภารกิจของงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการทางานร่วมในแบบบูรณาการกับหน่วยงานอื่น
2) คณะทางานออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยราชการอื่น
เช่น วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์สาคัญของประเทศ (Cross Functional Management
System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ ตั้งแต่ต้นน้า กลางน้า จนกระทั่งปลายน้า
อาทิ การตรวจวัดสภาพอากาศ การจัดเก็บและส่งข้อมูล การวิเคราะห์และการสร้างโมเดลการพยากรณ์ รวมทั้ง
กาหนดบทบาทภารกิจให้ มีความชัดเจนว่ากรมอุตุนิยมวิทยาควรมี ความรับผิ ดชอบในเรื่ องหรื อกิจ กรรมใด
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ควรมีบทบาทอย่างไร
3) กาหนดกลไก หรือเครื่องมือในการสนับสนุนให้เกิดการบูร ณาการความร่วมมือในการทางาน
ร่วมกัน เช่น การจัดทาข้อตกลง หรือสัญญาแผนงาน/โครงการ และลงนามร่วมกัน
4) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการการทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภาคเอกชน
ภาคประชาสั ง คม และภาคประชาชน เพื่ อ น าเสนอต่ อ ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาต่ อ ไป เพื่ อ พิ จ ารณาแนวทาง
การดาเนินงานแบบบูรณาการในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เกิดความร่วมมือระหว่างกรมอุตุนิยมวิทยา และหน่วยงานเอกชนอื่นๆ ทาให้มีการสร้างเครือข่าย
ที่สามารถช่วยให้ความเห็น หรือแนวทางการดาเนินงานให้ก รมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินงานได้สาเร็จตาม
ภารกิจทีก่ าหนด
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถดาเนินงานตามภารกิจได้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจาก
ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานเอกชนอื่น
3) ประชาชน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะได้รับประโยชน์เนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถทางานได้
สนองตอบต่อความต้องการ ความคาดหวังมากยิ่งขึ้น
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3.2 การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งในต่ า งประเทศ เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานทางด้ า น
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยทั้งทางด้านการตรวจสภาพอากาศ การพยากรณ์มีความสมบูรณ์แม่นยามาก
ยิ่ ง ขึ้ น การบู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานทางด้ า นอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาต่า งประเทศทั้ งที่ เ ป็ นหน่ว ยงานที่ เ ป็น ทา งการ
ที่รับผิดชอบ หน่วยงานทางด้านวิชาการ หน่วยงานทางด้า นการตรวจอากาศ องค์กรนานาชาติที่เกี่ยวข้อง
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีแนวคิดที่เป็นพันธมิตรที่ทั้งการขอและการให้ความร่วมมือ การขอและการให้ความ
ช่วยเหลือ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูล รู ปแบบการตรวจสภาพอากาศ และการ
พยากรณ์ที่สามารถเป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยทาความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง
3.2.1 แผนงานการบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องระดับ
นานาชาติ
ความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องจะนามาซึ่งการพัฒนาองค์กร โดยเฉพาะความ
ร่วมมือในระดับนานาชาติจะนามาซึ่งการยกระดับการดาเนินงานระหว่างประเทศร่วมกัน อีกทั้งยังเสริมสร้าง
ศักยภาพให้ แก่บุ คลากรจากการเรี ย นรู้และแลกเปลี่ ยนประสบการณ์กับหน่ว ยงานและผู้ เชี่ยวชาญระดับ
นานาชาติเพื่อนามาพัฒนางานในประเทศต่อไป กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหนึ่งในหน่วยงานหลักของประเทศไทยที่
จะต้องมีการทางานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) องค์การบิน
พลเรื อนระหว่างประเทศ (ICAO) หรื อหน่ว ยงานอุตุนิยมของประเทศอื่น ๆ โดยการดาเนินงานในระดั บ
นานาชาติของกรมอุตุนิยมวิทยานี้เป็นการดาเนินงานที่เกี่ยวกับความร่วมมือกัน
แนวทางการบูร ณาการการปฏิบัติงานร่ วมกับหน่วยงานอื่น ที่เ ป็น หน่วยงานที่เ กี่ยวข้องระดับ
นานาชาติ
1) กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจั ด ให้ มี ห น่ ว ยงานที่ รั บ ผิ ด ชอบโดยตรงเกี่ ย วกั บ งานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
หน่วยงานในระดับนานาชาติ เช่น WMO , ICAO เป็นต้น หน่วยงานนี้จะต้องทาการศึกษารายละเอียดบทบาท
ภารกิจ ขอบเขตการดาเนินงานขององค์กรนานาชาติ หน่วยงานด้านอุตุนิยมวิทยาในต่างประเทศ พิจารณาถึง
ประโยชน์ที่ประเทศจะได้รับจากการบูรณาการและความเกี่ยวข้องต่างๆ
2) สร้ างความร่ ว มมือและความสั มพั นธ์ที่ดีต่ อนานาชาติ ทั้ง ในระดับประเทศ และระดับองค์ ก ร
ในระดับพหุภาคีและทวิภาคี มีในงานทางด้านวิชาการ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อมูล เพื่อนาข้อมูล
รูปแบบการตรวจสภาพอากาศ และการพยากรณ์อากาศที่สามารถเป็นประโยชน์กับประเทศไทย โดยเป็นการ
ทาความร่วมมือกันอย่างต่อเนื่อง และทาให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญระหว่างกัน ระหว่างหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ หรือในระดับองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
3) พัฒนาเพิ่มบทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ อันเป็น
การส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ
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4) สร้างต้นทุนทางปัญญา (Intellectual Capital Unit) ให้กับบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา โดย
ผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศ เพื่อการนาไปพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา
ส่งเสริมความร่ วมมือทางวิช าการกับนานาชาติเพื่อ พัฒ นาบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาและแลกเปลี่ ย น
ประสบการณ์ในระดับผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยา
5) บูรณาการและประสานการดาเนินตามภารกิจต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรมอุตุนิยมวิทยากับหน่วยงาน
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและต่างประเทศที่จะส่งผลให้การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้ตาม
มาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO
6) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาให้กรมอุตุนิยมวิทยาของไทยเป็นศูนย์กลางด้านอุตุนิยมวิทยาในกลุ่ม
ประเทศอนุภูมิภาค CLM (กัมพูชา ลาว และเมียนมาร์) และเป็นศูนย์กลางการวิจัยอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน
7) แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่ างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยาเพื่อ
น าไปสู่ การพัฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น รวมถึงความร่ว มมือในการแลกเปลี่ ยนเปลี่ ยนข้อมูล กับหน่ว ยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพื่อการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
8) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ และแนวทางการทางานแบบบูรณาการร่วมกับหน่วยงานระดับ
นานาชาติ หรือระดับระหว่างประเทศ เพื่อเป็นองค์ความรู้และเพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานแบบบูรณาการ
ในอนาคตให้ดียิ่งขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เกิดความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีในระดับนานาชาติทั้งในระดับพหุภาคี และทวิภาคี
2) เพิ่มบทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ อันเป็นการ
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนางานด้านอุตุนิยมวิทยา มีการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับ
นานาชาติ
5) การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ
WMO และ ICAO
6) มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้ทราบทั่วไปในระดับสากล
7) มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลกับหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพื่อการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
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ประเด็นที่ 4 ด้านเพิ่มขีดความสามารถขององค์กร การเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรเป็นสิ่งที่
สาคัญที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องดาเนินการให้สอดคล้องกั บการเปลี่ยนแปลงไปของโลกและสังคม การพัฒนา
โครงสร้ า งพื้ น ฐานของเทคโนโลยี ส มั ย ใหม่ ตามความก้ า วหน้ า อย่ า งรวดเร็ ว ของเทคโนโลยี การเพิ่ ม ขี ด
ความสามารถในการแข่ งขั น จึ ง ให้ ความส าคั ญกับ การสร้า งศั กยภาพของคนและในการน าประโยชน์ จ าก
เทคโนโลยีดิจิทัลและข้อมูลมาใช้ รวมถึงการสร้างความพร้อมทางด้านโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการสร้าง
เทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยการสนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วมสร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจาก
ทุกภาคส่วน อาทิ สถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัย ทั้งในและต่างประเทศหรือมหาวิทยาลัย
ชั้นนาของโลก หน่วยงานวิจัยขององค์กรระหว่างประเทศ เพื่อสร้างและถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นพื้นฐานและ
เทคโนโลยีขั้นสูง เพื่อการใช้ป ระโยชน์ ได้จริง ตอบสนองความต้องการของผู้ ใช้บริการ พร้อมทั้งการสร้ าง
ระเบียงทางด่วนดิจิทัล และเสริมสร้างความรู้และโอกาสในการเข้าถึงโครงข่ายการสื่อสาร และการเชื่อมโยงที่
เป็นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการ
ให้บริการ โดยการออกแบบงานบริการที่คานึงถึงผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง และสามารถนามาใช้ในภาคการผลิตและ
บริการ เพื่อสนับสนุนระบบเศรษฐกิจของประเทศ สามารถนาไปพัฒนาต่อยอดในการสร้างความสามารถใน
การแข่งขันของประเทศได้อย่างเต็มที่
4.1 การเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรของกรมอุตุนิ ยมวิ ทยาในการตรวจและจั ดเก็ บข้ อมู ล
วิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า
ความต้ อ งการทางด้ า นข้ อ มู ล การพยากรณ์ ข องผู้ ใ ช้บ ริก าร ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย หรื อ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องจะมีความต้องการในข้อมูลที่ถูกต้อง ละเอียด รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพัฒนา
ขีดความสามารถในด้านการพยากรณ์ให้สูงมากขึ้นกว่าในปัจจุบันทั้งกระบวนการ ตั้งแต่การตรวจ การจัดเก็บข้อมูล
สภาพอากาศ การวิ เ คราะห์ ประมวลผล และการพยากรณ์ โดยต้ อ งท าการศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ ก่ อ ให้ เพิ่ ม ขีด
ความสามารถต่างๆ ทั้งด้านบุคลากร อุปกรณ์/เครื่องมือ วิธีการ เทคโนโลยี และพันธมิตร เป็นต้น รวมถึง
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต์ใช้ข้อมูลจากดาวเทียม และการ
เชื่อมโยงฐานข้อมูลที่มีการประยุกต์ใช้ระหว่างหน่วยงานต่างๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการการพยากรณ์ การสร้าง
ฐานข้ อมู ล การจั ดการด้ านชลประทาน ทะเลและชายฝั่ ง รวมทั้ งการติ ดตามการเปลี่ ยนแปลงสภาพอากาศ
และแผ่นดินไหว นอกจากนี้แล้วต้องดาเนินการศึกษา ประสานงาน จัดทาระบบตรวจวัด และเตือนภัยธรรมชาติ
ล่วงหน้าในประเทศไทย เพื่อการป้องกันภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ แผ่นดินไหว และภัยธรรมชาติอื่นๆ โดยมุ่งเน้น
ไปที่วิธีการ อุปกรณ์ และระบบตรวจวัดข้อมูลสมุทรศาสตร์และอุตุนิยมวิทยาทางทะเล แผ่นดินไหว โดยจะต้อง
ดาเนินการร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกระทรวงมหาดไทย เพราะการดาเนินงานมีสาระ
ทางวิทยาศาสตร์ และหน่วยงานในท้องถิ่นเกี่ยวข้องอยู่ด้วยค่อนข้างมาก เป็นการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ข้อมูลวิทยาศาสตร์เพื่อการเตือนภัยธรรมชาติ ทั้งการสารวจและวิเคราะห์สถานภาพปัจจุบันของไทยทั้งในแง่มุม
ทางเทคโนโลยี ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการประสานงานระหว่างหน่วยงาน
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การออกแบบระบบและอุ ป กรณ์ ต รวจวั ด และสื่ อ สารประเภทต่ า งๆ การวางแผนจุ ด ที่ ติ ด ตั้ ง อุ ป กรณ์
การวางแผนบุคลากร การสื่อสารเตือนภัย ส่งผลให้ก ารเตือนภัยสามารถเตือนล่วงหน้าได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
ลดการสูญเสียทั้งทางชีวิตและทรัพย์สิน
4.1.1 แผนงานการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า มีความถูกต้อง รวดเร็ว
และครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง
ตามยุทธศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้องได้ กาหนดให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ
ระบบงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพในการทางานตาม
ภารกิจสูงขึ้น ดังนั้นการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรทางด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนั้น จึงมีความจาเป็นเป็นอย่างมาก กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการพัฒนาระบบการตรวจ
การจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ให้มีความถูกต้อง และมีการควบคุมคุณภาพของข้อมูลให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยมี
การตรวจประเมินตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพระดับนานาชาติ (International Standard Organization ; ISO)
ที่กาหนด เพื่อให้การตรวจและจัดเก็บข้อมูลมีความถูกต้อง ครบถ้วน น่าเชื่อถือ ซึ่งจะทาให้ผลการวิเคราะห์
และประมวลผล รวมถึงการพยากรณ์เป็นไปอย่างถูกต้อง แม่นยา
การพัฒนาระบบการตรวจวัดอัตโนมัติทั้งด้านการตรวจอากาศและแผ่นดินไหวให้ทันสมัยและมีเพียงพอ
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ความแม่ น ย าและมี ม าตรฐานในระดั บ สากลนั้ น เป็ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการตรวจวั ด และ
การรายงานสารประกอบอุตุนิ ยมวิทยาที่จาเป็น เป็นการป้องกันและการแจ้งเตือนภัยพิบัติอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงปรากฏการณ์ ทางธรรมชาติ และการเกิดแผ่นดินไหว เป็นการเพิ่มศักยภาพของการตรวจวัด
และหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเพื่อผลิตข้อมูลดาวเทียมสาหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพยากรณ์ การประมวลผลระบบเส้นทางการเดินของพายุหมุนเขตร้อน การพัฒนาระบบการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบิ นตามมาตรฐานที่ ICAO กาหนด จัดให้มีระบบการเฝ้ าระวังและเตือนภัยระดับรั งสี อุ ลตรา
ไวโอเล็ต (UV) และการเปลี่ยนแปลงปรากฎการณ์ก๊าซเรือนกระจก กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดให้มีระบบการ
พยากรณ์อากาศด้วยคอมพิวเตอร์สมรรถนะสูง (High Performance Computer) และมีระบบการแจ้งเตือน
ภัยที่เหมาะสม เช่น สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน้า
เพื่อทาการตรวจวัดปริมาณน้าฝนที่ตกในพื้นที่ หรือระดับน้าในลาน้า อุณหภูมิและความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี
การแจ้งเตือนภัย และระบบเตือนภัยจากการตรวจวัดคลื่นสึนามิ (Deep-ocean Assessment and Reporting of
Tsunami ; Dart)
ส่วนของงานอุตุนิยมวิทยาการบินนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศ
ทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้มีความทันสมัยและอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานที่ WMO และ
ICAO กาหนด ในสนามบินต่างๆ ที่เปิดดาเนินการในประเทศ โดยจะต้องมีรูปแบบข้อมูลที่ ถูกต้องและทันเวลา
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มีการพัฒนาระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System ; QMS) สาหรับการให้บริการข้อมูล
สารประกอบทางอุตุนิยมวิทยาการบินแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
สาหรับงานด้านสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรจะสามารถเพิ่มศักยภาพของหน่ วยงานให้ส ามารถจัดทาแบบจาลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ มีความสามารถในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาค
และระดับภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ หรือ
หน่วยงานอุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถสร้างผลผลิตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ (Climate Change) ได้
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องจัดให้มีระบบการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการสอบทานเทียบ
ความเที่ยงตรงของเครื่องมือและอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ควรเป็นอยู่เสมอ
ซึ่งการดาเนินงานข้างต้นที่กล่าวมาแล้วนั้น อุปกรณ์และเครื่องมือ รวมถึงระบบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องจะมี
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้น มีการนาเอาระบบอัตโนมัติมาใช้มากขึ้น ระบบการสื่อสารเชื่อมต่อระหว่าง
อุปกรณ์และเครื่ องมื อมี ความก้ าวหน้ ามากขึ้น มีการใช้ระบบข้ อมู ลดิจิทัลมากขึ้น ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิ ทยามี
ความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรในส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยี
ดังกล่าวให้ทัน และจะต้องมีการจัดทาคู่มือการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากลดังกล่าว มิฉะนั้นแล้วการได้อุปกรณ์เครื่องมือมา กรมอุตุนิยมวิทยาจะไม่
สามารถใช้ประโยชน์จากอุปกรณ์เครื่องมือที่เกี่ยวข้องได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ และการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่
จะไม่ได้ตามมาตรฐานสากลที่กาหนด
แนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และ
ประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า ให้มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง และเป็นไปตามมาตรฐานสากล
1) จัดตั้งคณะทางานพิจ ารณาแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สาหรับการกาหนดแนว
ทางการเพิ่มบุคลากรใหม่ๆ ที่มีความสามารถตรงตามความต้องการ และพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรเพื่อ
เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี อุปกรณ์ เครื่องมือ ระบบงานที่เกี่ยวกับด้านการตรวจ การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์
และประมวลผลการพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า มีความถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุม
ทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง โดยการเปรียบเทียบตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO หรือ ICAO
2) คณะทางานจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น
WMO หรือ ICAO กาหนดในทุกระบบงาน
3) จัดทาแผนงาน / งบประมาณ โครงการจัดหาบุคลากรใหม่ที่มีความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์
และโครงการเพิ่ มขี ดความสามารถของบุ คลากรที่ เกี่ ยวข้ องในการรองรั บ อุ ปกรณ์ เครื่ องมื อ เทคโนโลยี
การบารุงรักษาและการจัดซ่อม และระบบงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมด เป็นแผนงานระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
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4) ดาเนินการจัดหาบุค ลการใหม่ และดาเนิน โครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการรองรับ
อุปกรณ์ เครื่องมือ และเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ
เช่น WMO หรือ ICAO กาหนดในทุกระบบงาน
5) เนื่องจากงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีความเกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีค่อนข้างสูง และความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการนาแผนงานมาพิจารณา
ปรับปรุงอยู่เสมอ เพื่อให้แผนงานมีความทันสมัยเป็นไปตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีขีดความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการตรวจ
การจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้า และ
มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO หรือ ICAO กาหนดในทุกระบบงาน
2) การดาเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ทั้งด้านการตรวจ การรวบรวมข้อมูล การประมวลผลและสั งเคราะห์ ข้อมูล การรายงานผล การเตือนภัย
ล่วงหน้าอันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ
3) ลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที
4) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่ว นต่างๆ ที่นาเอา
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์
5) ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง
6) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติงานที่สนองตอบต่อคติพจน์ประจาชาติของยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” ได้เป็นอย่างดี
4.1.2 มีระบบการดาเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพของ
องค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO)
ยุ ทธศาสตร์ เพิ่มขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยา วัตถุประสงค์เพื่อ ให้ กรมอุตุนิยมวิ ท ยามี
ประสิ ท ธิ ภ าพในการท างานตามภารกิ จสู งขึ้ น ได้ แก่ ภารกิ จการตรวจทางอุ ตุ นิ ยมวิ ทยา การจั ดเก็ บข้ อมู ล
การวิเคราะห์และประมวลผล การพยากรณ์อากาศ และการเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้ า เพื่อให้ได้ผลที่มีความ
ถูกต้อง รวดเร็ว และครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงนั้น ดังนั้นจึงมีความจาเป็นเป็นอย่างมากที่กรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้ อ งมี ก ารพั ฒ นาระบบงานต่ า งๆ ให้ มี ค วามถู ก ต้ อ งตรงตามมาตรฐานในระดั บ นานาชาติ และกรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องจัด มีการควบคุมคุณภาพของทั้งระบบให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ได้กาหนดไว้ โดยมีการ
ปฏิบัติงานตามมาตรฐานรั บรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ตามระบบบริ หารงานคุณภาพของการปฏิบัติ งาน
(Quality Management System ; QMS) และระบบขององค์ ก ารระหว่ า งประเทศว่ า ด้ วยการมาตรฐาน
(International Standard Organization ; ISO) เพื่อให้ งานในทุกระบบงานของอุตุนิยมวิทยามีความถู ก ต้ อ ง
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ครบถ้วน รวดเร็ว และมีความน่าเชื่อถือ ซึ่งจะทาข้อมูลด้านต่างๆ ที่เสนอแก่ผู้ใช้บริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานกาหนด
การพัฒนาระบบการให้บริการด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรองคุณภาพในระดับ
นานาชาติ ตามระบบบริหารงานคุณภาพของการปฏิบัติงาน (Quality Management System ; QMS) และระบบ
ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO) นั้น จะช่วยทา
ให้ ประสิ ทธิ ภาพในการท างานของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาเกิ ดการพั ฒนาที่ ดี ขึ้ น และท าให้ ข้ อมู ลต่ างๆ ของกรม
อุตุนิ ยมวิทยาเป็ นที่น่ าเชื่อถือ ดังเช่นในปัจจุบันที่งานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตาม
มาตรฐานนานาชาติที่ ICAO ได้กาหนดไว้ ทาให้งานด้านอุตุนิยมวิทยาการบินของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับของ
หน่วยงานนานาชาติ ดังนั้นหากกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพัฒนาทุกระบบงานให้ผ่านมาตรฐานได้ ย่อมทาให้งาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไปทั้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ
การดาเนินงานข้างต้นที่กล่าวมานั้น กรมอุตุนิยมวิทยามีความจาเป็นที่จะต้องมีการพัฒนาบุคลากรใน
ส่วนเกี่ยวข้องให้สามารถรองรับกับการพัฒนาของเทคโนโลยีให้ทัน และกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องจัดให้มีการทา
คู่มือการบริหารคุณภาพตามมาตรฐานสากล จัดการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากล
ดังกล่าว
แนวทางการจัดให้มีระบบการดาเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในทุกระบบงาน ได้ตามมาตรฐานรับรอง
คุณภาพขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO)
1) จัดตั้งคณะทางานพิจารณาเพื่อกาหนดแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในการกาหนด
ลาดับความสาคัญในการพัฒนาระบบงานที่ควรจัดทามาตรฐานรับรองคุณภาพในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐาน
รับรองคุณภาพในระดับนานาชาติตามระบบบริหารงานคุณภาพของการปฏิบัติงาน (Quality Management System
; QMS) และระบบขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐาน (International Standard Organization ; ISO)
โดยพิจารณาจากมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น WMO , ICAO และการจัดการ
คุณภาพมาตรฐานระดับนานาชาติของหน่วยงานอื่นประกอบ
2) จัดหาที่ปรึกษามาให้คาแนะนาในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ได้ตามมาตรฐาน ISO
3) คณะทางานเพื่อดาเนินงานร่วมกับที่ปรึกษา จัดทาแนวปฏิบัติและคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้ตาม
มาตรฐานในทุกระบบงาน
4) จัดทาแผนงาน / งบประมาณ เพื่อพัฒนาบุคลากรให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่กาหนด โดยกาหนด
เป้าหมายที่จะต้องมีการดาเนินให้ได้ทุกระบบงาน
5) ดาเนินงานให้ได้การรับรองมาตรฐาน ISO ในแต่ละระบบงานตามที่กาหนด
6) มีการทบทวนแผนการดาเนินงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ทันสมัยและตรงตามมาตรฐาน
นานาชาติกาหนดอยู่เสมอ และปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานของหน่วยงานระดับที่กาหนดใน
ทุกระบบงาน พร้อมทั้งจัดการอบรมอยู่เสมอ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีขีดความสามารถเกี่ยวกับเทคโนโลยีสมัยใหม่ทางด้านการตรวจ
และมีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยการมาตรฐานในทุกระบบงาน
2) การดาเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในทุกระบบงาน
3) ลดความสูญเสียอันเกิดจากภัยพิบัติธรรมชาติได้อย่างทันท่วงที
4) สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจให้กับผู้ใช้บริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและภาคส่วนต่างๆ ที่นาเอา
ข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์
5) ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง
4.2 การพัฒนาความรวดเร็ วในการแจ้ งข้ อมู ลข่าวสาร แนวโน้มความต้ องการข้ อมู ลข่ าวสารของ
ประชาชนจะมี ความต้ อ งการข้ อ มูล ข่ าวสารที่มี รายละเอีย ด มีการวิเคราะห์ ตามที่ต้ อ งการในทัน ที ทั น ใด
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปรับตัวในการให้ข้อมูล อย่างรวดเร็วรองรับกับความต้องการดังกล่าว ซึ่งจะช่วยลด
ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมที่บิดเบือนได้อีกทางหนึ่ง รวมถึงสามารถป้องกันภัยได้ล่ว งหน้า ลดความเสียหายได้อย่าง
มีประสิทธิผล และตอบสนองต่อความต้องการของต่างประเทศที่ต้องการแลกเปลี่ยนข้อมูล ด้านอุตุนิยมวิทยา
กับประเทศไทย
สาหรับกระบวนการสื่อสาร (Communication) เป็นกระบวนการส่งข่าวสารข้อมูลจากผู้ส่งข่าวสารไป
ยังผู้รับข่าวสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อ ชักจูงให้ผู้รับข่าวสารมีปฏิกิริยาตอบสนองกลับมา โดยคาดหวังให้เป็นไป
ตามที่ผู้ส่งต้องการ ทั้งนี้องค์ประกอบของการสื่ อสาร ประกอบด้วย (1) ผู้ส่งข่าวสาร (Sender) (2) ข้อมูล
ข่าวสาร (Message) (3) สื่อในช่องทางการสื่อสาร (Media) (4) ผู้รับข่าวสาร (Receivers) และ (5) ความเข้าใจและ
การตอบสนอง ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความสาคัญในทุกกระบวนการสื่อสารดังกล่าวและมีความรวดเร็วใน
การส่งข่าวสาร จึงจะทาให้ข่าวสารนั้นเกิดประโยชน์สูงสุด
4.2.1 แผนงานการเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือ และเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสาร
การสื่อสารเป็นปัจจัยสาคัญสาหรับงานของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต เนื่องจากงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องมีการเผยแพร่รายละเอียดของการตรวจวัดสภาพอากาศ ผลการพยากรณ์อากาศ และสาคัญที่สุดคือการ
เตือนภัยทางธรรมชาติอันเกิดจากกการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ งานของกรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นงานที่จะต้อง
มีการดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและไร้ขอบเขต เพื่อให้เกิดการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความรวดเร็วให้
ครบรอบด้ านตามบริ บทของสั งคมที่ก้าวเข้าสู่ยุคของข้อมูลข่าวสารและสารสนเทศอันมีความส าคัญยิ่งในการ
ดารงชีวิต ประกอบกับแนวโน้มในอนาคตยุคของเทคโนโลยีการสื่อสารจะเป็นยุค 5G หรือมีวิวัฒนาการไปไกลกว่า
นั้น วิวัฒนาการความก้าวหน้าจากยุคอนาล็อก (Analog) สู่ยุคของดิจิทัล (Digital) มีการใช้อุปกรณ์เครื่องมื อที่
ทันสมัยและเหมาะสมเพื่อใช้ในการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับสารสามารถเข้าใจได้โดยง่าย และแนวโน้มการสื่อสารของโลก
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ในอนาคตจะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบแบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านอุปกรณ์เครื่องมือในการสื่อสาร ด้านข้อมูล
ข่าวสาร และด้านผู้รับ ซึ่งทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางเดียวกัน คือ ต้องการความถูกต้องแม่นย าของ
ข้อมูล และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปด้วยความรวดเร็ว ตัวชี้วัดที่สาคัญของพัฒนาการสื่อสารดังกล่าวคื อ
“ประสิทธิภาพของระบบการเผยแพร่ข้อมูลในกระบวนการสื่อสาร”
ยุคแห่งเทคโนโลยีและสื่อสังคมในอนาคตเป็นในลักษณะแบบออนไลน์ ทาให้การสื่อสารในอนาคตต้อง
เผชิ ญความท้ าทายใหม่ ด้ วยช่ องทาง และรู ปแบบการสื่ อสารที่ รวดเร็ ว ต้ องปรั บตั วกั บความเปลี่ ยนแปลง
ประสิ ทธิภาพของการสื่ อสาร ซึ่งหั วใจของการบริหารข้อมูลข่าวสารในอนาคตควรให้ ความส าคั ญกั บประเด็ น
ความคาดหวังต่อไปนี้
1) To be Seen – ต้องให้ความสาคัญกับวิธีการสื่อสารทีส่ ามารถเข้าถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม
2) To be Heard – รูปแบบการสื่อสารในยุคของเทคโนโลยีสื่อสังคมออนไลน์ เป็นประเด็นท้าทาย
ให้กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องเปิดใจรับฟังเสียงจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมากขึ้น
3) To be Recognized ผู้มีส่วนได้ส่วนได้ส่วนเสียมีความคาดหวังความต้องการ หากกรมอุตุนิยมวิทยา
มีการเปิดโอกาสและมีกระบวนการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ถือ เป็นการให้เกียรติ และจะยิ่ง
เสริมสร้างความผูกพันในอีกรูปแบบหนึ่งด้วย
4) To Make a Contribution – ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต้องการข้อมูล และรายละเอียดของที่ดีที่สุด
เพื่อนาข้อมูลที่ได้ไปต่อยอดเพื่อนาไปใช้ประโยชน์หรือเพื่อ ความก้าวหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาจึง
ต้องมีเทคนิคเพื่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในรูปแบบที่แตกต่างกันเพื่อสนองตอบต่อความ
ต้องการ ความคาดหวัง และทาให้เกิดความไว้วางใจ
ดังนั้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการดังกล่าวข้างต้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีแผนงานการจัดหา
เพิ่มเติมด้านอุปกรณ์/เครื่องมือการสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้
สามารถสนองตอบต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างถูกต้อง และมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
ได้อย่างรวดเร็ว
แนวทางการเพิ่มอุปกรณ์/เครื่องมือ และเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสาร
1) ศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มของกรมอุตุนิยมวิทยา
2) จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เพื่อจัดหาอุปกรณ์/เครื่องมือ
การสื่อสารเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในกระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถสนองตอบต่อ
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม บนความถูกต้องแม่นยาของข้อมูล และมีความรวดเร็วในการ
เผยแพร่ข้อมูล และพัฒนาการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิภาพในกระบวนการสื่อสาร”
3) กาหนดลักษณะข้อมูลข่าวสารออกเป็นกลุ่มและกาหนดผู้ให้ข้อมูลข่ าวสาร เพื่อความรวดเร็วใน
การให้ข้อมูล อาทิ
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• ข้อมูลที่สามารถเผยแพร่ได้ทันที โดยฝ่ายประชาสัมพันธ์เป็นผู้ให้ข้อมูลได้
• ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อการดาเนินกิจกรรมปกติของสังคม โดยกาหนดผู้รับผิดชอบในแต่ละด้าน

ในการให้ข้อมูล
• ข้ อ มู ล ที่ ส่ ง ผลกระทบต่ อ สั ง คมในวงกว้ า งหรื อ มี ผ ลกระทบรุ น แรง โดยอธิ บ ดี ห รื อ ผู้ ไ ด้ รั บ
มอบหมายเป็นผู้ให้ข้อมูล
4) ทบทวนขั้นตอนในการดาเนินงาน กาหนดแนวทางในการลดขั้นตอนในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
5) จั ด ตั้ ง งบประมาณเพื่ อ จั ด หาอุ ป กรณ์ / เครื่ อ งมื อ การสื่ อ สารเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถใน
กระบวนการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยา
6) จัดทารายละเอียด และข้อเสนอแนะของกรมอุตุนิยมวิทยาเสนอต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเพื่อ
พิจารณาต่อไป
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) มีความรวดเร็วในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาให้แก่ประชาชน และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย
2) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเกิดความพึงพอใจ และความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาสูง
3) มีการนาเอาข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ
ประเด็นที่ 5 การดาเนินงานตามมาตรฐานนานาชาติ ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่เป็นสมาชิกของ
ประชาคมโลก ดังนั้นประเทศไทยจะต้องคานึงถึง สถานการณ์และแนวโน้มในบทบาทของหน่วยงานระดับโลก
และความสั มพัน ธ์ในระดับ นานาชาติ เนื่องจากองค์กรสากลระดับโลกและความสัมพันธ์ในระดับชาตินั้น
มีความสาคัญและส่งผลกระทบต่อการดาเนินงานด้านอุตุนิยมวิทยาในอนาคตของประเทศไทยเป็นอย่างมาก
ได้แก่ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals ; SDGs) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการพัฒนา
ของโลกที่องค์การสหประชาชาติ (United Nations ; UN) กาหนดให้ทุกประเทศสามารถดาเนินการสาเร็จให้
ได้ในปี 2030 ซึ่งในประเด็นเหล่านี้เป็นเป้าหมายที่กรมอุตุนิยมวิทยามีส่วนร่วมไม่มากก็น้อย
อีกทั้งยังมีองค์กรสากลที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง ได้แก่ องค์การอุตุนิยมวิทยาโลก
(World Meteorology Organization ; WMO) ตามแผนยุทธศาสตร์ของ WMO ที่กาหนดไว้นั้น กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรที่จะต้องนามาพิจารณาและยกระดับหน่วยงานให้ส ามารถดาเนินงานได้ตามมาตรฐานของนานาชาติ
หรือเป็นประเทศแนวหน้าในระดับภูมิภาค (region) หรืออนุภูมิภาค (Sub-region) ได้นั้น มีดังนี้
วิสัยทัศน์ที่ WMO กาหนดไว้ “ภายในปี 2030 ประเทศสมาชิกของ WMO ทั่วโลก ควรมีหน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาที่สามารถให้บริการอย่างเป็นเลิศ รองรับการบริการทั้งทางภาคพื้นดิน ทะเล และอากาศ กับสภาวะ
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างรุนแรงของสภาพอากาศ น้า ภูมิอากาศ และเหตุการณ์สภาวะสิ่งแวดล้อมอื่นๆ และทาให้
ไม่ส่งผลกระทบทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนั้นๆ”
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WMO ได้กาหนดเป้าประสงค์ (Overarching Priorities) ตามแผนกลยุทธ์ไว้ ดังนี้
1) ยกระดับการเตรี ยมการรวมถึงลดความสู ญเสี ยในชีวิตและทรัพย์สิน อันเกิดจากภัยพิบัติ ท าง
ธรรมชาติ
2) สนับสนุนการปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องด้านภูมิอากาศ เพื่อสร้างความยืนหยุ่น และการปรับสภาพที่
เหมาะสมเพือ่ ลดความเสี่ยงอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ
3) สร้างมูลค่าเพิ่มด้านสังคมและเศรษฐกิจ จากการบริการด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
โดย MMO มีการกาหนดเป้าหมายระยะยาว (Long-Term Goals) 5 ประการ คือ
เป้าหมายที่ 1 ตอบสนองความต้องการของภาคสังคม เป็นการดาเนินงานตามภารกิจให้ตอบสนอง
ตรงต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยเป็นบริการที่เชื่อถือได้ นาไปปฏิบัติได้และ
เข้าถึงได้โดยง่าย
เป้าหมายที่ 2 ยกระดับระบบการสังเกตการณ์และการพยากรณ์ เป็นการสร้างความเข้มแข็งสาหรับ
พื้นฐานทางด้านเทคนิคสาหรับในอนาคต
เป้าหมายที่ 3 ความก้าวหน้าด้านการวิจัยตามเป้าหมายที่กาหนด มุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากทาง
วิทยาศาสตร์
เป้าหมายที่ 4 ปิดช่องว่างของระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและการให้บริการด้านภูมิอากาศ โดยเป็น
การยกระดับและการใช้ประโยชน์จากขีดความสามารถของสมาชิก WMO ทั้งนี้เพื่อจะ
พัฒนาขีดความสามารถของสมาชิกให้เกิดความเท่าเทียมกันทั้งหมด
เป้าหมายที่ 5 มีการทางานแบบชาญฉลาด โดยเป็นการสนับสนุนการกาหนดนโยบาย การตัดสินใจ
และการดาเนินงานของ WMO
พร้อมทั้งยังมีองค์กรสากลอีกหน่วยงานหนึ่งซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวข้ อง
ให้ได้ตามมาตรฐาน ที่กาหนดหรือตามมาตรฐานที่กาหนดและแนะนา ได้แก่ องค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ (International Civil Aviation Organization ; ICAO) ซึ่งเป็นองค์การที่จัดตั้ งขึ้นเพื่อวางระเบียบ
ข้อบังคับสาหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศให้มีความปลอดภัยสูง สุด กลยุทธ์ของ ICAO ที่กาหนดไว้
เกี่ย วข้องกับ งานอุตุนิ ย มวิทยาที่เป็ น หน้าที่โดยตรงของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งใน
หมวด B นี้ จ ะเกี่ย วข้อ งกับ ประสิ ทธิภ าพและความสามารถในการสนั บสนุ น การเดิน อากาศเป็น การเพิ่ ม
ความสามารถและปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน
ในแผนการเพิ่มความสามารถและประสิทธิภาพในการขนส่งทางอากาศ (แผนระดับโลก) ซึ่งเป็นแผนที่
ICAO ออกแบบเพื่อเป็นแนวทางให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องนาไปปฏิบัติในช่วงระหว่างปี 2013-2028 เป็นแผน
รองรับระบบความปลอดภัยเกี่ยวกับการขนส่งทางอากาศยานของโลก ในแผนระดับโลกได้กาหนดกลยุทธ์ทาง
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วิธีวิทยาบนเทคโนโลยีปัจจุบันและแนวโน้มที่จะมีในอนาคต บนเงื่อนไขของเวลาที่ชาติสมาชิ กสามารถจะ
ดาเนินการได้ เป็นส่วนรายละเอียดต่างที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องศึกษา และเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดหรือตามมาตรฐานที่ ICAO แนะนา เพื่อให้เกิดความปลอดภัย
ในการขนส่ ง ทางอากาศและกิ จ กรรมที่ เ กี่ ยวเนื่ อ ง เพื่ อ ให้ ภ าพโดยรวมของประเทศไทยเป็น ประเทศที่มี
การดาเนินงานตามมาตรฐานที่นานาชาติกาหนด
5.1 แผนงานการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานที่จะต้องมีการทางานร่วมกับหน่วยงานระดับนานาชาติ เช่น องค์การ
อุตุนิยมวิทยาโลก (WMO) องค์การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โดยเฉพาะ ICAO แล้วเป็นหน่วยงานที่
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ ยวข้องให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนดหรือตามมาตรฐานที่ ICAO
แนะน า เนื่ องจาก ICAO เป็ น หน่ ว ยงานที่วางระเบียบ ข้อบังคับ ส าหรับกิจกรรมการบินระหว่างประเทศ
ระหว่างชาติให้มีความปลอดภัยสูงสุด งานอุตุนิยมวิทยาที่จัดอยู่ในหมวด B-105 ซึ่งใน หมวด B นี้จะเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิภาพและความสามารถในการสนับสนุนการเดินอากาศเป็นการเพิ่มความสามารถและปรับปรุง
ประสิทธิภาพของระบบการขนส่งทางอากาศของพลเรือน ซึ่งเป็นทั้งในส่วนที่บังคับและแนะนาให้กรมอุตุนิยมวิทยา
ต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด ในส่วนของ WMO นั้นแม้จะไม่ได้มีข้อกาหนดที่บังคับ แต่ WMO
ก็ มี มาตรฐานการปฏิ บั ติ งานให้ ประเทศต่ างๆ ที่ เป็ นสมาชิ กได้ ปฏิ บั ติ งานตามที่ WMO เห็ นสมควร ดั งนั้ น
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีส่วนงานที่เ กี่ยวข้องสามารถที่จะดาเนินงานรองรับตามมาตรฐานการปฏิ บัติงานที่
เกี่ยวข้องดังกล่าวให้ได้ตามมาตรฐาน
แนวทางการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปตามมาตรฐานนานาชาติ
1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้แต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดาเนินงานตามมาตรฐานขององค์กร
สากล เช่น WMO , ICAO เป็นต้น ทาการศึกษารายละเอียดต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องดาเนินการตาม
มาตรฐานต่างๆ ที่องค์กรเหล่านี้มีการกาหนดตามความเกี่ยวพันที่กรมอุตุนิยมวิทยาของประเทศต้องดาเนินการ
มีการจัดลาดับความสาคัญของภารกิจของงานที่กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องปฏิบัติให้ได้ตามมาตรฐานที่กาหนด
2) มีการจัดทาแผนงาน/โครงการ เพื่อดาเนินการปรับปรุงแนวทางการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานขององค์กรสากล โดยพิจารณาถึงเงื่อนเวลาต่างๆ ที่ได้มีการกาหนดไว้ในมาตรฐานนั้นๆ
3) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ เพื่อนาเสนอแผนงาน/โครงการ และงบประมาณ ต่อผู้มีอานาจพิจารณา
ต่อไป เพื่อพิจารณาแนวทางการดาเนินงานให้ทันตามกรอบเวลาที่กาหนด
4) ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดาเนินงานสอดคล้องกับมาตรฐานที่หน่วยงานระดับ
นานาชาติกาหนดไว้
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) หน่วยงานต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถปฏิบัติได้ตามมาตรฐานนานาชาติ โดยการดาเนินงาน
ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ตามมาตรฐานในระดับนานาชาติ ตามมาตรฐานของ WMO และ ICAO
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีบทบาทบนเวทีโลกผ่านความร่วมมือกับในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในเวทีระดับนานาชาติ
3) บุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยามีการพัฒนาองค์ความรู้มากขึ้น โดยผ่านกลไกความร่วมมือระหว่าง
ประเทศและองค์การระหว่างประเทศ
4) กรมอุตุนิ ย มวิทยาสามารถพัฒ นางานด้านอุตุนิย มวิทยา โดยมีการส่ งเสริมความร่ว มมื อ ทาง
วิชาการกับนานาชาติ
5) มีการเผยแพร่ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาให้ทราบทั่วไปในระดับสากล
6) มีการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกับต่างประเทศในมิติการพัฒนาด้านต่างๆ ของงานอุตุนิยมวิทยา
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน รวมถึงความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนข้อมูลกับหน่ว ยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ เพื่อนาข้อมูลที่ เกี่ยวกับการพยากรณ์อากาศทั้งหมดมาเป็นข้อมูลเพื่อการเตือนภัย
ทางธรรมชาติ หรือการนามาใช้เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
ประเด็นที่ 6 การประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อให้สามารถ
ประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ของภารกิจที่กรมอุตุนิยมวิทยาดาเนินงานในการป้องกันภัย การให้ข้อมูลสนับสนุน
ภาคธุรกิจและการประกอบอาชีพ รวมถึงประโยชน์ต่างๆ จากการดารงชีวิตประจาวัน กรมอุตุนิ ยมวิทยาควรที่จะ
สร้างเครื่องมือดาเนินการสารวจและคานวณมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่ดาเนินงานได้ เหมือนกับบางประเทศ อาทิ
ประเทศอังกฤษ ซึ่งจะทาให้ทั้งรัฐบาล หน่วยงานภาครัฐ ประชาชน เล็งเห็นความสาคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยา
และพร้อมที่จะให้งบประมาณสนับสนุนในการดาเนินงานและพัฒนาองค์กรให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
6.1 แผนงานการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นได้สร้างผลประโยชน์ต่อการดาเนินกิจกรรมของภาคส่วนต่างๆ ในวงกว้าง
เพียงแต่ผลประโยชน์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการประเมินเป็นมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ ทาให้การ
เล็งเห็นความสาคัญของงานด้านอุตุนิยมวิทยาถูกลดทอนลงไป เช่น ภัยพิบัติจากคลื่ นสึ นามิ เมื่อวันที่ 26
ธันวาคม พ.ศ. 2557 ซึ่งเป็นภัยธรรมชาติร้ายแรงมากที่สุดเท่ าที่ประเทศไทยเคยประสบเนื่องจากมีจานวน
ผู้เสียชีวิตมากกว่า 5,000 คน ผู้บาดเจ็บมากกว่า 8,500 คน และมีผู้สูญหายเกือบ 3,000 คน นอกจากนี้ยังมี
ความเสียหายทางทรัพย์สินอีกจานวนมาก
อีกวิกฤตการณ์หนึ่ งได้แก่ มหาอุ ทกภัยในปี 2554 มีพื้นที่ประสบภัยกระจายตัวในทุ กภาคของประเทศ
โดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือและภาคกลางที่เกิดน้าท่วมหนักเป็นระยะเวลานาน ยิ่งไปกว่านั้นพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลเป็นพื้นที่หนึ่งซึ่งเกิดน้าท่วมหนักอุทกภัยครั้งนี้ส่งผลให้เกิดความเสียหายอย่างหนักทั้งภาคการเกษตร
อุตสาหกรรม กระทบต่อภาวะทางเศรษฐกิจ สังคม และส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปยังภาคส่วนอื่นอีกเป็นจานวนมาก
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นอกจากนี้ แ ล้ ว ในปั จ จุ บั น ได้ เ กิ ด ความกั ง วลทั่ ว โลกที่ เ กี่ ย วกั บ ผลกระทบของสภาพภู มิ อ ากาศที่
เปลี่ยนแปลง (Climate Change) และประเทศไทยเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะได้รับผลกระทบดังกล่าว สภาวะ
โลกร้อนส่งผลให้อุณหภูมิใ นส่วนต่างๆ ของประเทศมีระดับสู งขึ้นอย่างมีนัยสาคัญ ด้วยสภาพภูมิอากาศที่
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ส่งผลต่อสภาวะแวดล้อมทางธรรมชาติในหลายด้าน เช่น ปริมาณน้าทะเลมีระดับสูงขึ้น
หรือปริมาณน้าฝนรายปีมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นในทุก ภาคของประเทศไทย ซึ่งหมายถึงความเสี่ยงที่จะเกิดภาวะ
น้าท่วมฉับพลัน กรณีนี้จะทาให้จานวนวันที่มีอากาศร้อนยาวนานถึงประมาณ 5-6 เดือนต่อปี ฤดูร้อนจะมี
ช่วงเวลาที่นานมากขึ้นในเกือบทุกพื้นที่ในประเทศไทย ในขณะที่ระยะเวลาที่มีอากาศเย็นจะลดช่วงเวลาน้อยลง
นอกจากนี้การเปลี่ยนแปลงที่เกิดกับทิศทางและความเร็วลมจะเริ่ มปรากฏให้เห็นชัดเจนในเขตพื้นที่ภ าคใต้
สภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลกระทบกับภาคส่วนต่างๆ มากขึ้น เช่น ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม
การท่องเที่ยวและสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ
จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้นประเทศที่พัฒนาแล้วหลายประเทศได้ให้ความสาคัญกับประเด็นต่างๆ เหล่านี้
เช่น ญี่ปุ่น อังกฤษ เป็นต้น และแต่ละประเทศได้มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่งานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ได้สร้างต่อภาคเศรษฐกิจภาคส่วนต่างๆ มีมูลค่าเท่าไร เพื่อจะได้สามารถพิจารณาถึง มูลค่าของภารกิจต่างๆ ได้
อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่ประเทศอังกฤษได้มีการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในแต่ละภาคส่วนอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้เกิดการวางแผนงาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ รวมถึงการจัดสรรงบประมาณที่จาเป็นทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาให้สามารถดาเนินงานได้อย่างมีประสิทธิผล โดยการประเมินมูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ในงาน
ด้านต่างๆ ที่สานักงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศอังกฤษ (MET Office) สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์
จากการดาเนินงานนั้นมีการประเมินได้ 7 ด้าน ได้แก่ (1) งานให้บริการต่อสาธารณะ (2) งานการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบิน (3) งานการให้บริการเกี่ยวกับ การเกิดสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น (4) การขนส่งทางบก
(5) การป้องกันภัยอันเนื่องมาจากภาวะน้าท่วม (6) การป้องกันภัยอันเนื่องมาจากการเกิดพายุ และ (7) การ
เพิ่มคุณค่าทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศ
การประเมิ นมู ลค่ าทางเศรษฐศาสตร์ จึ งเป็ นเรื่ องส าคั ญมี ความจ าเป็ นที่ กรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาควรจะให้
ความสาคัญ เพื่อให้การดาเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยามีการประเมินมูลค่างานตามภารกิจว่าได้สร้าง
มูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์มีจานวนเท่าไร เพื่อให้สังคมรวมถึงหน่วยงานของรัฐอื่นๆ ได้เข้าใจในบทบาทหน้าที่และ
เล็งเห็นความสาคัญ สามารถรับรู้ถึงมูลค่าที่สามารถประเมินได้เป็นตัวเลข เพื่อให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถได้รับ
การจัดสรรงบประมาณอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป
โดยมีวัตถุประสงค์คือ
1) เพื่อศึกษาหามูลค่าในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาว่าสามารถสร้างมูลค่า ทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิด
จากภารกิจในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งภารกิจต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยานี้ส่ งผล ในการ
ปกป้องชีวิต ทรัพย์สิน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง
2) เพื่ อให้ รั ฐ บาลตระหนั ก ถึ งมู ล ค่ า ทางเศรษฐศาสตร์ ที่ เ กิ ดจากภารกิ จ ในการด าเนิ น งานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาว่าก่อประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างไร และจะมีแนวโน้มมากขึ้นอย่างไร
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ซึ่งจะก่อให้ เกิดการเชื่อมโยงต่ อการพิจารณางบประมาณให้ กั บกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีภารกิ จโดยตรงเกี่ ยวกั บ
การตรวจ การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัยพิบัติจากธรรมชาติ และจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพภูมิอากาศ
3) รัฐบาลสามารถวางแผนการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ย วข้องกับด้านการตรวจ
การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัย พิ บัติจ ากธรรมชาติ และจากการเปลี่ ย นแปลงไปของสภาพ
ภูมิอากาศไปในทิศทางที่จะส่งผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ
แนวทางการประมาณการมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
1) กรมอุตุนิยมวิทยาจัดให้มีคณะทางานศึกษาหาข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิและทุติยภูมิที่เกี่ยวข้องทั้ง
จากภายในประเทศและต่างประเทศเกี่ยวกับการจัดทาการวิเคราะห์ผลกระทบทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจาก
การปฏิบัติงานตามภารกิจของกรม
2) จัดหาที่ปรึกษาในการสร้างรูปแบบวิธีการประเมิน และประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ในภารกิจ
และผลการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
3) จัดทารายละเอียดข้อมูลการวิเคราะห์ มูลค่าทางด้านเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากการปฏิบัติงานตาม
ภารกิจของกรมฯ ให้เป็นมูลค่าทางการเงิน ที่สามารถวัดได้ ในกรณีที่ไม่สามารถวัดมูลค่าทางการเงินได้ให้ใช้
หลักการประเมินมูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ (Economic Value) เพื่อให้ได้มูลค่าที่ครบทุกมิติทั้งนี้การประเมิน
มูลค่าของผลกระทบทางเศรษฐศาสตร์นั้นให้จัดทาทั้งการประเมินมูลค่าทางตรง (Direct Valuation Approach)
และการประเมินมูลค่าทางอ้อม (Indirect Valuation Approach)
4) จัดทารายงานสรุป วิเคราะห์ ต่อผู้มีอานาจพิจารณาต่อไป และนารายงานดังกล่าวประกอบการ
ของบประมาณจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
5) จัดทารายงานผลการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาประจาปีทุกปีต่อเนื่ อง เพื่อใช้
ประกอบในการของบประมาณประจาปี
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) สามารถหามูลค่าทางเศรษฐศาสตร์ที่เกิดจากภารกิจในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดทาข้อเสนอเพื่อของบประมาณประจาปี ที่สอดคล้องกับมูลค่าทาง
เศรษฐศาสตร์ ที่ ภารกิ จสามารถสร้ างให้ กั บประเทศได้ อย่ างเหมาะสม อั นจะมี ผลท าให้ การปฏิ บั ติ งานของ
กรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
3) รัฐบาลสามารถวางแผนการบูรณาการภารกิจของหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับด้านการตรวจ
การติดตาม การพยากรณ์ และการเตือนภัย พิ บัติจ ากธรรมชาติ และจากการเปลี่ ย นแปลงไปของสภาพ
ภูมิอากาศไปในทิศทางที่จะส่งผลประโยชน์ต่อภาคส่วนต่างๆ
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3. ยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นยา (Accurate Forecast Strategy)
หัวใจสาคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา คือการพยากรณ์ที่ “ละเอียด ถูกต้อง แม่นยา ครอบคลุมและนาไปใช้
ประโยชน์ได้” การที่จะดาเนินการได้ดังกล่ าวกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนา พร้อมทั้งมีสิ่ง
สนั บสนุ นที่ดี มีการก าหนดวั ตถุ ประสงค์ ของการพยากรณ์ ที่ชั ดเจน โดยจะต้ องมี แนวทางสนั บสนุนที่ ส าคั ญ
5 ประเด็น ดังนี้
1) มีการกาหนดวัตถุประสงค์ของการพยากรณ์ที่ชัดเจน กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องกาหนดวัตถุประสงค์
ของการพยากรณ์ที่ประชาชนและสังคมเป็นศูนย์กลางที่จะต้องตอบสนอง โดยต้องพิจารณาถึงกระบวนการมี
ส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรอบด้าน
2) ความรู้เกี่ยวกับปรากฏการณ์ต่างๆ ทางอุตุนิยมวิทยาที่เพียงพอ ซึ่งความรู้จะมาจากการศึกษาวิจัย
เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะในเขตร้อนต้องให้ก้าวหน้าทัดเทียมกับอุตุนิยมวิทยาในเขตละติจูดสูง โดยควร
จะต้องมีการจัดตั้งสถาบันวิจัยของตนเองที่จะรวบรวมนักอุตุนิยมวิทยาทาการวิจัยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
รวมทัง้ สนับสนุนงานวิจัย เพื่อสร้างเป็นองค์ความรู้อุตุนิยมวิทยาเขตร้อนสนับสนุนการพยากรณ์ให้มีความแม่นยา
3) ด้านวิช าการประกอบด้วยการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการเพื่อสนับสนุนงานอุตุนิยมวิทยา
รวมทั้งการส่งเสริมสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ และการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา
4) สถานีตรวจอากาศที่เพียงพอและทันสมัย ตามที่บรรยากาศมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดและสถานี
ตรวจอากาศยังมีจานวนน้อยและอยู่ห่างกัน การตรวจจึงทาได้บางเวลา จึงทาให้ไม่ทราบสภาวะที่แท้จริงของ
สภาพอากาศที่เกิดขึ้น รวมทั้งการส่งเสริมภาคส่วนต่างๆ ในการตรวจสภาพอากาศสนับสนุน
5) เทคโนโลยีและนวัตกรรม ปรากฏการณ์ทางสภาพอากาศที่มีขนาดเล็กหรือเกิดในระยะสั้นๆ และ
ตรวจไม่พบจากการตรวจอากาศ สิ่งเหล่านี้ทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อสภาพอากาศเป็นอย่างมาก จึงเป็น
สาเหตุให้เกิดผลพยากรณ์ที่ผิดพลาดได้ ดังนั้นการพยากรณ์อากาศที่สั้นจะมีความถูกต้องมากกว่าการพยากรณ์
อากาศในช่วงเวลาที่นานกว่า และเขตร้อนแบบประเทศไทยจะพยากรณ์ยากกว่าเขตอบอุ่ นและเขตหนาว
ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความสาคัญกับ เทคโนโลยีใหม่ที่จะนามาใช้รวมถึงต้องสร้างนวัตกรรมทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาอย่างมาก
เป้าหมาย
• พัฒนาระบบตรวจอากาศ และแผ่นดินไหว ระบบสื่อสาร ระบบพยากรณ์อากาศและภูมิอากาศ
ให้ทันสมัย มีความแม่นยา และมีมาตรฐาน
• การพยากรณ์อากาศ และประกาศเตือนภัยธรรมชาติ มีความถูกต้อง รวดเร็ว ครอบคลุมและ
ละเอียดทั่วถึงทุกพื้นที่
• มีสถาบันวิจัยและวิชาการด้านอุตุนิยมวิทยา
• มีศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตุนิยมวิทยา
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ตัวชี้วัด
• มีการพัฒนาระบบตรวจ เฝ้าระวังภัยจากสภาวะอากาศ แผ่นดินไหว ในแต่ละการบริการครอบคลุม
ทุกพื้นที่
• มีการพัฒนาระบบตรวจ เผ้าระวังบริการเพื่อการอุตุนิยมวิทยาการบินครอบคลุมทุกพื้นที่ อย่างน้อย
ให้ได้ตามมาตรฐานบังคับ และมาตรฐานแนะนาของ ICAO ตามเวลาที่กาหนด
• มีการพัฒ นาระบบพยากรณ์ อากาศ และการแจ้งเตื อนภัยธรรมชาติไ ด้ถึ งระดั บตาบล และ
หมู่บ้าน
• มีการพัฒนาระบบพยากรณ์อากาศระยะแบบฤดูกาล (Seasonal Forecast)
• มีอุปกรณ์ เครื่องมือ เพื่อการตรวจ เฝ้าระวัง ระบบการพยากรณ์อากาศ และการแจ้งเตือนภัย
ล่วงหน้าด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่
• มีการจัดตั้งศูนย์วิจัย ผลิต และซ่อมบารุงอุปกรณ์ เครื่องมือของกรมอุตุนิยมวิทยา
• มีระบบสื่อสารโทรคมนาคมทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มีประสิทธิภาพ
• มีนั กวิจั ย ด้านอุตุนิ ย มวิท ยา ภัยพิบัติต่างๆ ที่เกิดจากธรรมชาติ และนั กวิทยาศาสตร์ ที่ วิ จั ย
ทางด้านรูปแบบโมเดลการพยากรณ์ต่างๆ ที่มีศักยภาพสูง
• มีการจัดตั้งสถาบันวิจัยด้านอุตุนิยมวิทยาแห่งประเทศไทยที่มีมาตรฐานสากล และเกิดความร่วมมือ
ในงานวิจัยทั้งในระดับประเทศ และระดับนานาชาติ
• มีการงานจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center) ด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย
• มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยาไปสู่ภาคส่วนต่างๆ ของสังคม โดยการผ่านเครือข่าย
ความร่วมมือ หรือผ่านทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ทั้งในระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการพยากรณ์ที่ละเอียดแม่นยา ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 ด้านวิชาการ
ประเด็นที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี
ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
ประเด็นที่ 5 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม
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โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ด้านวิชาการ การส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัย มีความสาคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยามาก
เพราะสภาพอากาศที่เป็นพายุโซนร้อนอย่างประเทศไทยยังมีงานวิจัยทางวิชาการน้อย ทาให้ขาดรูปแบบใน
การวิเคราะห์และพยากรณ์อากาศมีความแม่นยาน้อยกว่าในเขตภูมิภาคอื่นๆ ที่มีงานวิจัยทางวิชาการสนับสนุน
มากกว่า รวมทั้งประเทศที่มีเทคโนโลยีที่ดีจะอยู่ในภูมิภาคอื่นๆ ทาให้ประเทศไทยต้องส่งเสริมให้มีและสนับสนุน
งานวิจัยอย่างมากกว่าในปัจจุบัน สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษาต่างๆ และ
สนับสนุนการใช้ข้อมูลเปิดที่ไม่กระทบต่อสิทธิส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์ในการศึกษา การวิจัยและพัฒนา และ
การต่อยอดในการนาไปใช้ประโยชน์ พร้อมทั้งการสร้างและพัฒนาบุคลากรที่มีทักษะความรู้เพื่อรองรับการ
เติบโตของอุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูลขนาดใหญ่และปัญญาประดิษฐ์รวมทั้งอุตสาหกรรมและบริการ
ที่ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ และสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรที่ มีความเชี่ยวชาญจากทั่วโลกให้มาทางานในประเทศไทย
ตลอดจนให้ ความช่ว ยเหลื อและเยี ย วยาผู้ ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงที่รุน แรงและรวดเร็ ว ของ
เทคโนโลยี
1.1 การจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ ในการดาเนินงานทางด้านงานวิจัยนั้น เพื่อให้ได้งานวิจัยทาง
วิชาการสามารถนามาปรับ ใช้ในเชิงการปฏิบัติได้จริง ต้องมีการแลกเปลี่ย นประสบการณ์หรือทาการวิจัย
ร่วมกันระหว่างนักอุตุนิยมวิทยาจากที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและจากต่างประเทศ การที่จะดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ต่างชาติและคนไทยที่มี ความสามารถในต่างประเทศให้ มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางด้ าน
อุตุนิ ยมวิทยาให้ กั บประเทศ ทั้งในรู ปแบบการมาท าการวิจัยเป็ นโครงการหรื อเป็นนั กวิจัยประจ าตามความ
เหมาะสมของเป้าหมายในการพัฒนาในช่วงระยะเวลาต่างๆ โดยเฉพาะสภาพอากาศในเขตภูมิภาคนี้ รวมถึง
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การส่งเสริมบุคลากรที่มีความสามารถพิเศษได้แสดงศักยภาพและใช้ความสามารถในการทาประโยชน์และสร้าง
ชื่อเสียงให้แก่กรมอุตุนิยมวิ ทยา พร้อมเป็นศูนย์กลางของการวิจัยในภูมิภาคเขตร้อนชื้น โดยจัดให้ มีโครงสร้าง
พื้นฐาน/เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม
1.1.1 แผนงานการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ
การจัดตั้งสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยา ตามที่ปัจจุบันประเทศไทยยังไม่มีสถาบันการศึกษาที่ผลิ ตบัณฑิต
ด้านอุตุนิ ย มวิทยาโดยตรงต่างกับ ในบางประเทศ เช่น ประเทศเวียดนามที่มีส อนถึงระดั บปริญญาเอกใน
วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยา ทาให้คนไทยที่สนใจศึกษาต้องไปศึกษาในต่างประเทศ ประเทศไทยจึงขาดผู้เชี่ยวชาญที่
เพียงพอ การดาเนินงานทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยจึงต้องพึ่งพาเทคโนโลยี ข้อมูล รูปแบบการพยากรณ์
จากต่างประเทศบวกกับประสบการณ์ของนักอุตุนิยมวิทยาแต่ละท่าน โดยเฉพาะภูมิภาคเขตร้อนที่มีการแปรปรวน
ของมวลอากาศขนาดเล็กแบบประเทศไทย การใช้เทคโนโลยีของประเทศตะวันตกหรือของประเทศญี่ปุ่นที่อยู่
ในภูมิภาคละติจูดสูงจะมีลักษณะที่แตกต่างของมวลอากาศที่ต่างจากประเทศไทย ทาให้การใช้เทคโนโลยีของ
ประเทศเหล่านั้นมาทาการพยากรณ์สภาพอากาศของประเทศไทยมีความคาดเคลื่อนได้
และในปัจจุบันและแนวโน้มของประเทศไทยสภาพอากาศและมลภาวะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว
รุนแรงเพิ่มขึ้น ประชาชนให้ความสนใจในการพยากรณ์อากาศมากขึ้นทั้งการนาไปใช้ประกอบในการดาเนิน
ชีวิตประจาวันและการนาไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพและวางแผนในเชิงธุรกิจ โดยพิจารณาจาก
ผลกระทบของสภาพอากาศดังกล่าว
พร้ อมทั้ งกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยามี การฝึ กอบรมบุ คลากรในระยะสั้ นที่ จะมาเป็ นนั กอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาถื อเป็ น
การพัฒนาบุคลากรระดับหนึ่งแต่ยังไม่เพียงพอที่จะพัฒนางานพยากรณ์อากาศของประเทศในอนาคต และเป็น
หน่วยงานหลักทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ จึงควรเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยาเขต
ร้อนขึ้น เพราะการพัฒนางานด้านพยากรณ์อากาศของประเทศไทยควรเน้นไปที่การพัฒนาบุคลากรมากกว่า
การจัดหาเครื่องมือซึ่งมีอยู่ เพียงพอในระดับหนึ่ งแล้ว ควรมุ่งเน้นสนับสนุนการวิ จัยเกี่ยวกับการพยากรณ์ การ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัติจากการเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวได้
แนวทางการจัดตั้งสถาบันวิจัยและวิชาการ :
1) ศึกษาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการดาเนินจัดตั้งสถาบันด้านอุตุนิยมวิทยา ซึ่งในเบื้องต้นควรเน้น
ตามนโยบายและยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา แนวนโยบายรัฐบาล แนวยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมถึงการ
อธิบายความสาคัญ เหตุผลความจาเป็นในการจัดตั้ง
2) กาหนดขอบเขต ภารกิจที่จะตอบสนองต่อ ประโยชน์ของประเทศไทยและประเทศเพื่อนบ้านใน
ภูมิภาคเขตร้อน
3) จัดโครงสร้างสถาบันวิจัยอุตุนิยมวิทยาและการแบ่งส่วนงาน
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4) พิจ ารณาสรรหาผู้เชี่ย วชาญทั้งประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งบูรณาการกับหน่วยงาน
ภายในประเทศและหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์
5) จัดหาสถานที่และเครื่องมืออุปกรณ์ที่เหมาะสม โดยพิจารณาการใช้สถาบันวิจัยฯ นี้เป็นหน่วยงาน
สารอง (Backup) ให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาไปพร้อมกัน
6) จั ดตั้งกองทุน สนั บ สนุ น งานวิจัย โดยพิจารณาสรรหาทุน ได้จ ากทั้งหน่ว ยงานภาครัฐ องค์ ก ร
ระหว่างประเทศ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน เพื่อเป็นกองทุนการวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศ
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) มีหน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นศูนย์กลางในด้านวิจัยและวิชาการสนับสนุนภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
2) การพยากรณ์มีรูปแบบใหม่ๆ เพิ่มเติมโดยเฉพาะที่เหมาะสมกับภูมิภาคเขตร้อน ทาให้มีความแม่นยา
มากยิ่งขึ้น
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีระบบสารองของการปฏิบัติงาน
1.2 การส่งเสริ มและสนับสนุน งานวิจั ย ทางวิชาการ ส่ งเสริมการวิจัยเชิงวิช าการที่จะนามาใช้
ประโยชน์ต่อภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับหน่วยงานวิชาการต่างๆ
ทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีกลไกความร่วมมือในลักษณะการรวมตัวของกลุ่มคนในหลายสาขาวิชา เพื่อรวม
นักวิจัยและนักเทคโนโลยีชั้นแนวหน้าให้สามารถทางานวิจัยหรือต่อยอดงานวิจัยที่สามารถตอบโจทย์ การ
พัฒนาองค์กรและพัฒนาประเทศ การสร้างความร่วมมือและเชื่อมต่อกับสถาบันวิจัยอื่นๆ ทั่วโลก เพื่อสร้าง
ความเข้มแข็งให้นักวิจัยความสามารถสูงของไทยรวมถึงการเปิดพื้นที่ให้กับประเทศไทยในเวทีวิจัยในระดับสากล
1.2.1 แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ
การวิจัยเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ดีในการแสวงหาความรู ใหม่ๆหรือเครื่องมือในการหาคาตอบในสิ่งที่
อยากรู้และความสาคัญของการวิจัยยังเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆ ทางวิชาการเป็นการแสวงหาความรู้หรือ
ความจริงเพื่อเป็นการสร้าง แนวคิด ทฤษฎีใหม่ๆ เกิดขึ้นในแต่ละสาขาวิชา เพื่อนาไปประยุกต์ใช้ประโยชน์ใน
งานต่างๆ ตามจุดมุ่งหมายในการนาผลการวิจัยไปใช้ในเชิงปฏิบัติโดยตรง ซึ่งการวิจัยที่ดี จะช่วยส่งเสริมหรือ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ ให้กับองค์กรได้
ในประเทศที่ มี ค วามเจริ ญ ก้ า วทางด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี ผู้ น าของแต่ ล ะประเทศจะให้
ความสาคัญของการวิจัยเป็นลาดับต้นๆ ของประเทศ เช่น สหรัฐอเมริกา เยอรมัน อังกฤษ ฝรั่งเศส ออสเตรเลีย
หรือประเทศในกลุ่มเอเชีย เช่น ญี่ปุ่น จีน เกลาหลีใต้ ไตหวัน ต่างทุ่มเททรัพยากรต่างๆ ให้ กับการวิจัยเป็น
จานวนมากในระยะเวลายาวนานอย่างต่อเนื่องอยู่ตลอดเวลา
ในส่วนของกรมอุตุนิ ยมวิทยา จากประเด็นยุทธศาสตร์สาคั ญของกรมอุตุนิยมวิทยา ที่มุ่งเน้นให้ มี
การสร้างองค์ความรู้และการบริการวิชาการทางอุ ตุนิยมวิทยา เพื่อพัฒนาการให้บริการด้านการพยากรณ์
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อากาศและการเตื อ นภั ย แก่ ป ระชาชน รวมทั้ ง ยกระดั บ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาให้ เ ป็ น คลั ง ความรู้ ท างด้ า น
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศ ดังนั้นจึงจาเป็นอย่างยิ่งต้องมีการพัฒนาส่งเสริม
งานวิจัยทางวิชาการที่มีคุณภาพ รวมไปถึงเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับนักวิจัย เพื่อเป็นการนาไปสู่การสร้าง
องค์ความรู้ นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อกรมอุตุนิ ยมวิ ทยา ซึ่งต้องดาเนินการอย่างเป็นระบบเพื่อเพิ่มพูนคลั ง
ความรู้ทางด้านวิชาการ รวมถึงการประยุกต์ใช้ความรู้จากงานวิจัยเหล่านี้ในการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการตอบสนองความต้องของประชาชนอย่างสูงสุด
แนวทางการส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ
1) กาหนดนโยบายและแผนงานในการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านอุตุนิยมวิทยาและการนาผลงานวิจัย
ไปใช้ประโยชน์ทั้งบุคลากรภายในและภายนอก
2) ก าหนดมาตรการให้ บุ ค ลากรที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การวิ จั ย และพั ฒ นา ท าการวิ จั ย และเผยแพร่
ผลงานวิจัย ดังนี้
• บุคลากรประจาทุกคนต้องมีผลงานวิจัยอย่างต่อเนื่อง
• ผลงานวิจัยทุกเรื่องต้องมีการเผยแพร่ ซึ่งการเผยแพร่หมายถึงการตีพิมพ์หรือการนาเสนอ
ในการประชุมของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือการประชุมในระดับโลกและระดับประเทศ
• มีแนวทางสนับสนุนทุนวิจัยและมีข้อกาหนดเงื่อนไขการรับทุนอย่างชัดเจน
• มีกระบวนการตรวจสอบจริยธรรมการวิจัย
3) มีระบบการสร้างเสริมแรงจูงใจในการทาการวิจัยและเผยแพร่การวิจัย ได้แก่
• กาหนดให้เวลาการทาวิจัยให้กับบุคลากรที่รับผิดชอบ นับเป็นภาระงานประจาโดยกาหนด
สัดส่วนภาระงานสาหรับงานวิจัยเช่นเดียวกับการนั บภาระงานสอนและประกาศใช้เป็น
รูปธรรม
• กาหนดให้ผลงานวิจัยเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยกาหนดเกณฑ์
หรือคะแนนการประเมินที่ยุติธรรม
• กาหนดงานวิจัยให้เป็นส่วนหนึ่งของหลักเกณฑ์การขอทุนในการศึกษาต่อต่างประเทศได้
• กาหนดงานวิจัยเป็นหลักเกณฑ์หนึ่งในการขอปรับเลื่อนขั้นและตาแหน่งได้
4) มีการบริหารจัดการงานหรือกาหนดนโยบายวิจัยที่เอื้อต่อการทาวิจัยในกรมอุตุนิยมวิทยา ทั้งบุคลากร
ภายในและภายนอก ดังนี้
• สนับสนุนความคล่องตัวในการเบิกจ่ายเงินทาวิจัย เช่น ตั้งกองทุน/ให้ยืมเงินสารองจ่ายเพื่อ
ทาวิจัย จัดสรรบุคลากรสายสนับสนุนดาเนินการด้านธุรการ การเงินและพัสดุ
• มีระบบการติดตาม กากับ การทาวิจัย เช่น ติดตามความก้าวหน้าการวิจัย ติดตามการเบิกจ่าย
งบประมาณ มีเวทีแลกเปลี่ยนการดาเนินงานวิจัยเป็นประจา
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• สนับสนุนปัจจัยที่เกี่ยวข้องการทาวิจัย เช่น มีการจัดสรรทุนการวิจัยในกรมอุตุนิยมวิ ทยา
อย่างทั่วถึง มีการจัดหาและประชาสัมพันธ์ทุนวิจัยภายนอก จัดหาที่ปรึกษางานวิจัย มีระบบ
พี่เลี้ยงสาหรับนักวิจัยหน้าใหม่มีการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยอย่างต่อเนื่อง สนับสนุนฐานข้อมูล
สารสนเทศเพื่อการวิจัยสร้างความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลสารสนเทศกับสถาบันอื่น ๆ
• สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เช่น แสวงหาและประชาสัมพันธ์
แหล่งเผยแพร่งานวิจัยเตรียมความพร้อมผู้นาเสนองานวิจัยสนับสนุนงบประมาณการนาเสนอ/
ตีพิมพ์ผลงาน สนับสนุนค่าตอบแทน/รางวัลการนาเสนอผลงานวิจัย/วิชาการ
• สนับสนุนการเข้าถึงแหล่งข้อมูลและสนับสนุนการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อการทาวิจัย
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1) การวิจัยจะช่วยยกระดับองค์ความรู้ของบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีความรู้ความสามารถ
ในการปฏิบัติงานมากยิ่งขึ้น
2) การวิจัยจะช่วยยกระดับกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นคลังองค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย
3) การสนับสนับสนุนวิจัยทางการวิชาการจะมีส่วนช่วยส่งเสริมและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
รวมไปถึงศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างรอบด้าน
4) การวิจัยนี้จะเป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในกลุ่มสาขาอาชีพและในหน่วยงานทุกภาคส่วนได้อย่างสูงสุดโดยใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าซึ่งเป็นผลจากงานวิจัยที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นที่ 2 สร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและปัญ ญาประดิษฐ์เป็น
พลั งที่จ ะเปลี่ ย นโลก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้อง
ครอบคลุ ม ระบบอั ต โนมั ติ แ ละหุ่ น ยนต์ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ อั จ ฉริ ย ะ และอิ น เทอร์ เ น็ ต ในทุ ก สิ่ ง เพื่ อ ยกระดั บ
ประสิทธิภาพของการดาเนิ นงานในทั้งระบบ สร้างแพลตฟอร์มสาหรับการพยากรณ์ที่แม่นยาและละเอียดใน
อนาคต เพื่อเพิ่มประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิ ตให้กับประชาชน มุ่งเน้นให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
วิจัยและงานวิชาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาในภูมิภาคเขตพายุโซนร้อน สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานข้อมูล
ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม โดยการพัฒนาระบบฐานข้อมูลมิติต่างๆ ของพื้นที่ให้มีความถูกต้องแม่นยา
การเปิดเผยข้อมูลสาคัญที่จะเอื้อให้ประชาชนและภาคส่วนต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงานได้ การจัดตั้ง
กองทุนวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่เพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความ
ต้องการของพื้นที่ รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีการส่งเสริมภูมิปั ญญาท้องถิ่น การขยายเครือข่าย
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เทคโนโลยี สารสนเทศเพื่ อให้ ชุ มชนสามารถเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสาร ความรู้ต่างๆ การจัดการข้ อมู ลความรู้ และ
การนาไปใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่ อาชีพ ตลอดจนการเพิ่มบทบาทของชุมชนท้องถิ่น
2.1 แผนงานสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา
นวัตกรรม (Innovation) คือ กระบวนการที่เริ่มความคิดการปฏิบัติที่ไม่เคยมีหรือดัดแปลงปรับปรุง
ลงมือประดิษฐ์พัฒนาให้ดีขึ้นเกิดผลลัพธ์เป็นนวัตกรรม ทาให้แสวงหาผลประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และสังคมจาก
ความคิด หรือทาให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทางานเพิ่มขึ้น ซึ่งนวัตกรรมเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจาก
การเรียนรู้ โดยการบูรณาการที่เกิดจากการสร้างองค์ความรู้ใหม่หรือการต่อยอดองค์ความรู้เดิม และสามารถ
นาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทางด้านการทางาน โดยนวัตกรรมจะเป็นเครื่องมือที่สาคัญเพื่อแก้ไขปัญหาในการทางาน
ก่อให้เกิดความแตกต่างและความเป็นเลิศ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีการเร่งพัฒ นาเทคโนโลยีโดยการควบรวมองค์ความรู้จากหลากหลาย
ศาสตร์ เ ข้ า ด้ ว ยกั น เกิ ด เป็ น เทคโนโลยี พ ลิ ก โฉมฉั บ พลั น (Disruptive technology) ที่ ส่ ง ผลกระทบทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างกว้างขวางทาให้คุ ณภาพชีวิตสูงขึ้น เกิดรูปแบบการดาเนินงานและบริการใหม่ๆ เช่น
อินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่ (Mobile internet) การใช้หุ่นยนต์อัตโนมัติทดแทนแรงงานคน รวมถึงแรงงานที่มีความรู้
(Automation of knowledge work) การเชื่อมต่อของสรรพสิ่ง (Internet of Things) การประมวลผลแบบคลาวด์
(Cloud computing) หุ่นยนต์ขั้นสูง (Advanced robotics) เป็นต้น ซึ่งเทคโนโลยีและนวัตกรรมเหล่านี้เป็น
สิ่งที่จาเป็นอย่างยิ่งที่สามารถยกระดับการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ประสิทธิภาพและสามารถเป็นผู้ นา
ทางด้านเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ในประเทศไทยได้ภายในอนาคตอันข้างหน้านี้
ดั งนั้ น เพื่ อรองรั บ การเปลี่ ยนแปลงพลิ กโฉมฉั บพลั น (Disruptive change) และการยกระดั บ การ
ปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านโอกาสของกรมอุตุนิยมวิทยาและความท้าทาย
ข้างหน้ า กรมอุตุนิ ย มวิทยาจึ งจ าเป็ น ต้องมียุทธศาสตร์การพัฒ นานวัตกรรมที่จะทาให้ กรมอุตุนิยมวิ ท ยา
สามารถสร้างและเก็บเกี่ยวคุณค่าและมูลค่าต่างๆ รวมทั้งการสร้างขีดความสามารถให้กับสังคมและประชาชน
ในประเทศได้ในระยะยาว โดยมีเป้าหมายสูงสุดให้นวัตกรรมเป็นส่วนสาคัญที่สนับสนุนให้กรมอุตุนิยมสามารถ
บรรลุเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาระยะ 20 ปี
แนวทางการสร้างนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา :
1) ด้านปัจจัยเอื้อต่อการพัฒนานวัตกรรม
• ปรับปรุงและจัดทากฎระเบียบรองรับการปฏิรูประบบวิจัยเพื่อพัฒนานวัตกรรม
• ส่งเสริมให้หน่วยงานมีการพัฒนานวัตกรรมให้เป็นเอกภาพ สอดคล้องกับ ภารกิจที่ชัดเจน
ของกรมอุตุนิยมวิทยา มีตัวชี้วัดที่เหมาะสมและชัดเจน
• ปลดล็ อ คข้ อ จ ากั ด และอุ ป สรรคของระบบหรื อ กลไกการบริ ห ารจั ด การให้ ส ามารถน า
นวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ และคานึงถึงการจัดการทรัพย์สินทางปัญญา
• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนานวัตกรรม
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2) ด้านระบบงบประมาณการพัฒนานวัตกรรม
• ปรับระบบให้เกิดบูรณาการการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนานวัตกรรม
• จัดตั้งและแสวงหากองทุนที่ทาหน้าที่สนับสนุนในการพัฒนาด้านนวัตกรรมให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
3) ด้านบุคลากรการวิจัยและนวัตกรรม
• ส่งเสริมให้เกิด นักพัฒนาด้านนวัตกรรมด้านอุตุนิยมวิทยาในองค์กร โดยมีระบบการสร้าง
แรงจูงใจที่เหมาะสม
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีนวัตกรรมทางด้านอุตุนิยมวิทยา
2) สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน และมุ่งสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูงและมีความยั่งยืน
3) การสร้างนวัตกรรมสามารถใช้แก้ไขปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน สามารถสร้างขีด
ความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สูงขึ้น และพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงระยะยาวต่อไป
ประเด็นที่ 3 การพัฒนาเทคโนโลยี การนาเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการป้องกันภัยธรรมชาติ เป็นปัจจัย
สาคัญในการสนับสนุนงานด้านการป้องกันภัยธรรมชาติของหน่วยงานภาครัฐไทย มีเป้ าหมายหลัก คือ การใช้
เทคโนโลยีในการป้องกันและลดผลกระทบของภัยธรรมชาติต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มขีดความสามารถ
ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการบริการ สร้าง
โอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียมด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ในรูปแบบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้โดยง่ายและสะดวก และมีประชาชนที่
รู้เท่าทันข้อมูลข่าวสาร และมีทักษะในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว และปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางาน
และการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้ประโยชน์จากข้อมูล
3.1 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ (Big Data) ตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วมาแล้ ว ว่ า เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ แ ละ
ปัญญาประดิษฐ์ เป็นพลังที่จะเปลี่ยนแปลงโลก ในการเพิ่มศักยภาพและความสามารถในการดาเนินงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยาต้องครอบคลุมไปถึง รวมถึงการพัฒนาและการนามาใช้ของระบบอัตโนมัติและหุ่ น ยนต์
อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ ตในทุกสิ่ง (IoT) ในการปฏิบัติภารกิจ โดยจะต้องมีการวางแผนในการ
นามาใช้ การให้ความรู้กับบุคลากรให้มีการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลง และเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ
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3.1.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI) และ
เทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
เนื่ อ งจากภารกิ จ ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาต้ อ งมี ก ารใช้ ข้ อ มู ล จ านวนมากเพื่ อ ท าการประมวลผล
วิเคราะห์ข้อมูล เพื่อนาข้อมูลที่ได้นั้นมาพยากรณ์ให้บริการแก่ประชาชน ในปัจจุบันเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
หรือ AI เป็นที่กล่าวถึงกันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ตั้งแต่โลกก้าวเข้าสู่โลกดิจิทัลทาให้สามารถแปลงสิ่งต่างๆ
ในโลกทางกายภาพ (Physical) รูปแบบอนาล็อกมาสู่รูปแบบดิจิทัล หรือเรียกกระบวนการนี้ว่า Digitization
เช่น การใช้เซ็นเซอร์ตรวจวัดสถานะของสภาพอากาศ จับสถานะของเครื่องจักร แปลงข้ อความในที่เป็นตัว
อักษรบนกระดาษมาเป็นดิจิทัล และการเก็บภาพ เสียง วิดีโอ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล เป็นต้น ทาให้เกิดข้อมูล
จานวนมหาศาลหรือที่เรียกกันว่า Big Data ที่เป็นเสมือนเชื้อเพลิงให้มีการนา AI มาใช้เพื่อประมวลผลให้เกิด
ประโยชน์ต่อการตัดสินใจสิ่งต่างๆ แต่ทั้งนี้หากต้องการให้ AI ประมวลผลอย่างมีประสิทธิภาพนั้นการเก็บข้อมูล
ก็ต้องมีการจัดการอย่างเป็นระบบและมีความละเอียดมากเพียงพอด้วย ดังนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจาเป็นต้อง
มีการกาหนดนโยบายหรือแผนยุทธศาสตร์ในการส่งเสริม พัฒนาเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ และข้อมูลขนาด
ใหญ่อย่างเป็นระบบ
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านปัญญาประดิษฐ์ Artificial intelligence (AI)
1) ผลั ก ดั น บุ ค ลากรทางด้ า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาให้ เ ป็ น ผู้ น าด้ า นความคิ ด การใช้ ป ระโยชน์ จ ากด้ า น
ปัญญาประดิษฐ์ รวมไปถึงสนับสนุน ส่งเสริม นักวิจัยในระดับ ทุกระดับมาร่ว มพัฒนาเพื่อนาผลลั พธ์ ม าใช้
ประโยชน์
2) พัฒนาระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อประยุกต์ใช้ในกรมอุตุนิยมวิทยาให้ มีความเป็นรูปธรรมโดย
อาศัยความร่วมมือจากภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา และภาครัฐ เพื่อพัฒนาความสามารถและโครงสร้างพื้นฐานใน
การสร้างงานและยกระดับการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
3) พัฒนาแนวความคิด ‘AI as a service’ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทางานในกรมอุตุนิยมวิทยา
ในส่วนต่างๆ โดยเน้นการใช้ AI เพื่อทาให้เกิดผลิตผล (Productivity) ภายใต้การสนับสนุนอย่างจริงจัง
แนวทางการดาเนินงานการพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
1) ด้านบุคลากร ต้องเร่งผลิตนักวิทยาศาสตร์ข้อมูล (Data Scientist) ซึ่งมีหน้าที่ค้นหาข้อมูล เชิงลึก
และเป็นผู้วิเคราะห์ข้อมูลที่สาคัญ รวมไปถึงต้องจัดหาและพัฒนาบุคลากร ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว ได้แก่
นักวิเคราะห์ (Analyst) นักพัฒนาระบบ (Developer) และวิศวกรข้อมูล (Data Engineer)
2) ด้านข้อมูลเป็นส่วนสาคัญสาหรับกรมอุตุนิยมวิทยา โดยจาเป็นต้องพัฒนาการเชื่ อมโยงข้อมูล
สถานการณ์และแนวโน้มสภาพอากาศสภาพแวดล้อมทั้งในและต่างประเทศ อาทิ ข้อมูลทางสภาวะอากาศ
ข้อมูลด้านแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของอากาศโลก ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพยากรณ์อากาศ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลง
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ของโลก จากแหล่ งข้ อ มู ลที่ เชื่ อถื อ ได้ ทั้ ง ในประเทศและต่ างประเทศ เพื่ อน ามาใช้ ในการด าเนิ นงานของ
กรมอุตุนิยมวิทยา
3) ด้านอุปกรณ์เครื่องมือ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องจัดสรรงบประมาณมาลงทุนที่เหมาะสมรองรับกับ
การเปลี่ยนแปลง หรือบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอื่นๆ
4) ด้านแบบจาลองโมเดลทางอุตุนิยมวิทยา เป็นการพัฒนาขึ้นมาจากระบบ Big Data เพื่อสร้าง
แบบจาลองโมเดลที่สามารถใช้ในการยกระดับขีดความสามารถของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยถูกออกแบบให้
ทางานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้แบบจาลอง (Model Simulation) ที่สร้างขึ้นจากข้อมูลจานวนมหาศาล
รวมทั้ งน าองค์ ความรู้ ด้ านปั ญญาประดิ ษฐ์ และการเรี ยนรู้ จากเครื่ อง (Machine Learning) เพื่ อใช้ ประกอบ
การวิเคราะห์ (Data Analyst) ในการพยากรณ์สภาวะอากาศได้อย่างถูกต้องแม่นยาและรวดเร็วมากขึ้น
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เพิ่มศักยภาพของกรมอุตุนิยมวิทยาในการจัดเก็บข้อมูลในปริมาณที่มาก เพื่อเป็นปัจจัยในการ
ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล รวมไปถึงข้อมูลที่ได้ก็จะมีเชิงลึกมากยิ่งขึ้น
2) สามารถทาให้ระบบการประมวลผล วิเคราะห์ข้อมูล และการพยากรณ์และการเตือนภัยของ AI
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้ น การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาก็จะมีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้น
เช่นกัน
3) รองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต มีความยั่งยืนในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
3.2 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและการตรวจวัดสภาพอากาศ การปรับตัว
ของกรมอุตุนิย มวิทยาในการจัดเก็บ ข้อมูลของการตรวจวัดอากาศ จาเป็นต้องมีการปรับตัว อย่างมาก ถ้า
ต้องการให้มีการพยากรณ์ที่ถูกต้องแม่นยาสูง รวมทั้งมีรายละเอียดในรายพื้นที่และสนับสนุ นการประกอบ
อาชีพต่างๆ ของประชาชน โดยต้องเปลี่ยนการเก็บข้อมูลในการตรวจอากาศด้วยเครื่องมือดิจิทัลในทุกมิติ
เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและตลอดเวลาเป็นข้อมูลการนาเข้าที่ดีของการพยากรณ์
3.2.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจวัดสภาพอากาศ
ระบบการจั ดเก็บข้อมูลจากการตรวจวัดอากาศนับเป็นภารกิจพื้นฐานที่มีบทบาทสาคัญอย่างยิ่ง
สาหรับกรมอุตุนิยมวิทยา เพราะเป็นข้อมูลที่จะนามาใช้ในการพยากรณ์ ถ้าข้อมูลที่จัดเก็บมีความคลาดเคลื่อน
จะทาให้การพยากรณ์คลาดเคลื่อนขาดความแม่นยาไปด้วย การจัดเก็บข้อมูลในจานวนมาก และหลายสถานที่
ดังกล่าวถ้าใช้การจัดเก็บด้วยระบบอนาล็อก หรือการอ่านค่าด้วยคนมีโอกาสให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้เช่นกัน
ดังนั้นเพื่อให้เกิดความแม่นยาในการตรวจวัดกรมอุตุนิยมวิทยาควรพัฒนาใช้เป็นระบบอัตโนมัติและเป็นระบบ
ดิจิ ทัล ลดความผิดพลาดอันเนื่องมาจากมนุษย์ (Human Error) และปัจจุบันมีเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
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เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล ที่ ส ามารถจั ด เก็ บ รวมทั้ ง ส่ ง ข้ อ มู ล มารวบรวมเพื่ อ ประมวลผลได้ ทั น ที รวมทั้ ง สามารถ
ดาเนินการจัดเก็บข้อมูลตรวจวัดได้ในลักษณะ 7 วัน 24 ชั่วโมง (7/24)
กรมอุตุนิยมวิทยาควรจัดให้การพัฒนาระบบการตรวจวัดอั ตโนมัติทั้งด้านการตรวจสภาพอากาศ
และแผ่นดินไหวให้ทันสมัยและมีอย่างเพียงพอ เพื่อให้เกิดความแม่นยาและมีมาตรฐานในระดับสากล เป็นการ
เพิ่มประสิทธิภาพการตรวจวัดและการรายงานสารประกอบอุตุนิยมวิทยาที่จาเป็น ในการพัฒนาเครื่องมือตรวจ
สภาพอากาศจาเป็นต้องมีการจัดหาเครือข่ายการตรวจวัดสารประกอบอุตุนิยมวิทยาอัตโนมัติ เพื่อให้สามารถมี
การเตือนภัยในทุกพื้นที่เสี่ยงระดับตาบล มีการพัฒนาระบบการตรวจวัดรวมถึงสถานีตรวจวัดแผ่นดินไหวเพื่อ
การป้องกันและการแจ้งเตือนภัยพิบัติอันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหวเป็นการเพิ่มศักยภาพของการตรวจวัด
และหาศูนย์กลางแผ่นดินไหว มีการพัฒนาระบบเชื่อมโยงเพื่อผลิตข้อมูลดาวเทียมสาหรับการจัดเก็บข้อมูลเพื่อ
การพยากรณ์ การประมวลผลระบบเส้นทางการเดินของพายุหมุนเขตร้อน มีระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัย
ระดับรังสีอุลตราไวโอเล็ต (UV) และมีการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของปรากฎการณ์ก๊าซ
เรือนกระจก
ในส่วนของงานอุตุนิยมวิทยาการบินนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการพัฒนาระบบการให้บริการ
อุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานที่ ICAO กาหนด มีการจัดหาเครื่องมือตรวจอากาศทางด้านอุตุนิยมวิทยาให้
มีความทันสมัย และอุปกรณ์เครื่องมือในระบบการสื่อสารเป็นไปตามมาตรฐานที่ WMO และ ICAO กาหนดใน
สนามบินต่างๆ ที่เปิดดาเนินการในประเทศ โดยจะต้องมีรูปแบบข้อมูลที่ถูกต้องและทันเวลา มีการพัฒนา
ระบบบริหารงานคุณภาพ (Quality Management System ; QMS) ระบบบริหารงานมาตรฐานนานาชาติ
(International Standard Oganization ; ISO) สาหรับการให้บริการข้อมูลสารประกอบทางอุตุนิยมวิทยา
การบินแก่ผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน
จัดให้มีระบบการแจ้งเตือนภัยที่เหมาะสม เช่น สถานีเตือนภัยที่ติดตั้งอยู่บริเวณพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิด
อุทกภัย-ดินถล่ม หรืออยู่บริเวณต้นน้า เพื่อทาการตรวจวัดปริมาณน้าฝนที่ตกในพื้นที่ หรือระดับน้าในลาน้า
อุณหภูมิและความชื้นในดิน ณ จุดติดตั้งสถานี ข้อมูลจากการตรวจวัด ข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยา
ที่ส ถานี เตือนภัย และส่ งข้อมูล มายั งสถานีห ลั กตามเวลาจริง เพื่อนาข้อมูล มาวิเคราะห์ การเกิดเหตุ ก ารณ์
อุ ท กภั ย -ดิ น ถล่ ม และการแจ้ ง เตื อ นภั ย และระบบเตื อ นภั ย จากการตรวจวั ด คลื่ น สึ น ามิ (Deep-ocean
Assessment and Reporting of Tsunami ; Dart) เป็นระบบที่ได้รับการออกแบบโดยองค์ก รการบริหาร
สมุทรศาสตร์และบรรยากาศแห่งชาติแห่งสหรัฐอเมริกา เป็นระบบเตือนภัยพื้นฐานที่เตือนภัยล่วงหน้าและเก็บ
ข้อมูลจากการตรวจวัดระดับน้าและวัดค่าความกดดันของน้าทะเลบริเวณพื้นมหาสมุทรเมื่อมีแผ่นดิน ไหว
เกิดขึ้น ระบบตรวจวัดคลื่นสึนามิจะส่งข้อมูลระดับน้านี้ผ่านระบบดาวเทียมไปยังศูนย์เตือนภัยสึนามิ จากนั้น
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะนาข้อมูลระดับน้าที่ได้รับมาใช้ในการประเมินสถานการณ์ร่วมกั บข้อมูลอื่นๆ เมื่อ
ได้ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมาแล้วศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติจะทาการส่งข้อมูลดังกล่าวผ่านระบบ
เครือข่ายต่างๆ เพื่อแจ้งให้ประชาชนรับทราบ โดยแจ้งผ่านช่องทางต่างๆ ประกอบด้วยระบบข้อความระยะสั้น
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โทรสาร พนักงานให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ โทรศัพท์สายด่วน หอเตือนภัย และการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์
เป็นต้น
จัดให้มีระบบการบารุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงการสอบทานเทียบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
และอุปกรณ์ให้อยู่ในมาตรฐานที่ควรเป็นอยู่เสมอ
ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาควรที่จะเร่งรัดการดาเนินการ ดังนี้
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการจัดเก็บข้อมูลและตรวจวัดสภาพอากาศ
1) ปรับเปลี่ยนเครื่องมือที่ใช้ตรวจวัดสภาพอากาศที่มีระบบการทางานแบบอนาล็อก (Analog) มา
เป็นระบบดิจิทัล (Digital) เพื่อให้การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นระบบเดียวกัน สามารถเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมด
ได้อย่างเป็นระบบ มีการปรับเปลี่ยนเครื่องมือวัดสภาพอากาศตามจุดต่างๆ ให้เป็ นระบบอัตโนมัติมากขึ้น
เชื่อมต่อข้อมูลจากการวัดเข้าเครื่องประมวลผลในลักษณะแบบที่เป็นข้อมูลปัจจุบัน (Realtime)
2) นาเทคโนโลยีการจัดเก็บข้อมูล การวิเคราะห์และประมวลผล การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามาใช้ใ น
การดาเนินงานให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อทาให้การจัดเก็บข้อมูล การตรวจสภาพอากาศ การวิเคราะห์และ
ประมวลผล การแจ้งเตือนภัยล่วงหน้ามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นๆ ดังนี้
2.1) น าระบบ Cloud computing มาใช้ ง าน ท าให้ ร ะบบเครื อ ข่ า ยข้ อ มู ล การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล
ทั้งหมดของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดรวมกันอยู่ในศูนย์ข้อมูลของทั้งหมด และสามารถให้หน่ วยงานต่างๆ
ภายในกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถนาเอาข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ ระบบ Cloud computing ยังช่วยเพิ่ม
ศักยภาพในการประมวลและวิเคราะห์ ข้อมูลจานวนมหาศาลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ในแบบที่เป็น ข้ อมู ล
ปัจจุบัน (Realtime) ช่วยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถนาข้อมูลเหล่ า นี้มาประมวลผลและวิเคราะห์ เพื่อ
ตอบสนองต่อความต้องการ ความคาดหวังของผู้รับบริการ หรือประชาชนได้อย่างถูกต้องและมีความรวดเร็ว
2.2) การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) การทางานของกรมอุตุนิยมวิทยานั้นจาเป็นต้องมีการ
จัดการข้อมูลจานวนมากและมีขนาดใหญ่ ที่เรียกว่า Big data จึงทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาต้องใช้เครื่ อ งมื อ
ที่ก้าวหน้ า และใช้องค์ความรู้ ที่ทันสมัยมาบริห ารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อให้ กรมอุตุนิยมวิทยาพัฒ นา
กระบวนการจัดเก็บข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.3) การใช้ประโยชน์จาก Internet of Things (IoT) เป็นการเชื่อมต่ออุปกรณ์และสิ่งต่างๆ เข้า
ด้วยกันด้วยอินเทอร์เน็ต ทาให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ เครื่องมือและสิ่งต่างๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เช่น การควบคุม
สถานีตรวจสภาพอากาศ สถานีควบคุมระบบเตือนภัยแผ่นดินไหว หรืออุปกรณ์เครื่องมือวัดอื่นๆ ซึ่งระบบ
การทางานในลักษณะนี้สามารถทาให้การจัดส่งข้อมูลเข้ามาได้ตลอดเวลา
3) จั ดให้ มี แผนงานรั บบุ คลากรที่ มี ความสามารถตรงความต้ องการเข้ ามาปฏิ บั ติ งานเพิ่ มเติ มใน
กรมอุตุนิยมวิทยา รวมถึงการพัฒนาทักษะบุคลากรที่มีอยู่แล้วให้สามารถปฏิบัติงานเพื่อ รองรับกับเทคโนโลยี
รูปแบบใหม่ๆ ได้เป็นอย่างดี
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านการจัดเก็บข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีประสิทธิสอดคล้องกับ
เทคโนโลยีที่ปัจจุบันที่มีความสะดวก ได้รับข้อมูลรวดเร็ว ตลอดเวลาและแม่นยา
2) ช่วยเพิ่มผลลัพธ์ทางด้านการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเป็นรูปธรรม เช่น การเพิ่มขึ้นของ
ประสิทธิภาพข้อมูล ปริมาณของข้อมูล เป็นต้น
3) เทคโนโลยีทาให้การตรวจวัดสภาพอากาศมีความละเอียดมากยิ่งขึ้นและผลลั พธ์ที่ได้สามารถ
ตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียได้ดียิ่งขึ้น
3.3 การพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์ ในด้านการพยากรณ์นั้น ความต้องการของสังคม
จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก โดยจะมีความต้องการที่มีในลักษณะของส่วนบุคคลมากขึ้นทั้งทางด้านข้อมูล
การพยากรณ์ เวลาที่ต้องการ ความละเอียด กรมอุตุนิยมวิทยาจาเป็นต้องมีการปรับตัวให้มีการพยากรณ์ที่
สอดคล้องกับความต้องการพร้ อมทั้งมีความถูกต้องแม่นยาสู ง โดยต้องมีเครื่องมือการประมวลผล โมเดล
การพยากรณ์ที่เหมาะสมกับสภาพภูมิศาสตร์และภูมิอากาศของประเทศ และจะต้องแปลความหมายให้ กับ
กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการมีความเข้าใจได้ง่าย สามารถนาข้อมูลที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ ในชีวิตประจาวันและ
การประกอบอาชีพได้โดยไม่ต้องไปแปลความหมายของข้อมูลอีก
3.3.1 แผนงานการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์
ในยุคดิจิทัลมีความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีหลายอย่าง จึงไม่อาจปฏิเสธบทบาทของเทคโนโลยีที่
เข้ามามีอิทธิพลต่อการใช้ชีวิตในทุกด้านได้ โดยเฉพาะการทางานหรือการรับรู้ข่าวสารในยุคปัจจุบัน ที่กาลังเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ในรูปแบบที่กลายเป็นดิจิทัลมากขึ้น ข้อมูลต่างๆ ต้องเชื่อมโยง (connected)
ถึงกันได้ในทุกที่ ทุกเวลา ส่งผลให้การทางานของเราไม่จากัดอยู่แต่ภายในสานักงานเท่านั้น มีการใช้เทคโนโลยี
เข้ามาเป็นตัวช่วยในการปฏิบัติงานได้เกือบทุกขั้นตอน ช่วยให้การทางานมีประสิทธิภาพมากขึ้นกว่าที่ผ่านมา
จึงทาให้การทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาด้านการพยากรณ์อากาศมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่นอกจากจะต้อง
อาศัยประสบการณ์ในการพยากรณ์แล้วจะต้องมีการพัฒนาเทคโนโลยีการพยากรณ์ เพื่ อพัฒนาประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์หรือการเตือนภัยให้มีความแม่นยามากขึ้น
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาควรจั ด ให้ มี ร ะบบการพยากรณ์ อ ากาศด้ ว ยคอมพิ ว เตอร์ ส มรรถนะสู ง ( High
Performance Computer) และมีการปรับปรุงระบบนี้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ เช่น ในงานอุตุนิยมวิทยาประเทศ
ญี่ปุ่นที่มีการปรับปรุงระบบดังกล่าวในทุกๆ 5 ปี โดยนาระบบเก่าเป็นระบบสารอง (Back up) ซึ่งเป็นการลด
ความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานลง
สาหรับงานด้านสภาพการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) กรมอุตุนิยมวิทยา
ควรเพิ่มศักยภาพของบุ คลากรในหน่ว ยงานให้ สามารถจัดทาแบบจาลองภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศ สามารถวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอ ากาศในระดับท้องถิ่น ระดับอนุภูมิภาค และระดับ
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ภูมิภาค รวมถึงการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลที่สาคัญกับหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาประเทศอื่นๆ หรือ หน่วยงาน
อุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ เพื่อให้สามารถสร้ างผลผลิ ตที่เกี่ยวกับการคาดการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ (Climate Change)
แนวทางการพัฒนาเทคโนโลยีทางด้านการพยากรณ์
1) นาเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล มาใช้ในการดาเนินงานให้ครอบคลุมมากที่สุด เพื่อทา
ให้การพยากรณ์มีความแม่นยาและรวดเร็วมากยิ่งขึน้ อาทิ
1.1) ระบบประมวลผลข้อมูลสภาพอากาศขั้นสูง (Advanced Weather Information Processing
System ; AWIPS) มาปรับใช้ ซึ่งเป็นระบบประมวลผลคอมพิวเตอร์ที่รวบรวมข้อมูลจากเครื่องมือทั้งหมดเข้าไว้
ในส่วนต่อแบบกราฟิก ที่นักพยากรณ์อากาศใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดเตรียมการพยากรณ์ การเฝ้าระวัง
การออกคาเตือน ระบบนี้จะใช้ Supercomputer เพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลจากเรดาร์ Doppler ,
radiosondes , ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ และแหล่งข้อมูลอื่นๆ
1.2) ระบบ Weather and Climate Operational Supercomputer System (WCOSS) ที่ เ ป็ น
การพยากรณ์อากาศที่ทันสมัย ด้วยความสามารถในการประมวลผลจะทาให้สามารถประมวลผลได้มีประสิทธิภาพ
1.3) มาโครสโคป (Macroscope) ที่ช่วยให้เราสามารถมองเห็นสิ่งเล็กๆ ได้เหมือนกล้องจุลทรรศน์
หรือมองเห็นสิ่งที่อยู่ไกลได้เหมือนกล้องโทรทรรศน์ และมีซอฟต์แวร์ที่เข้ามาช่วยถอดรหัสข้อมูลที่ซับ ซ้อนและ
เมื่อผนวกรวมกับข้อมูลสภาพอากาศ สภาพดิน ระดับน้าและระบบชลประทาน ข้อมูลที่ได้จะมี ความลึกและ
ละเอียดมากยิ่งขึ้น ทาให้การประมวลผลและพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยาและมีประสิทธิภาพมาก
1.4) นาเทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) มาปรับใช้ช่วยในการพยากรณ์ เนื่องจากสามารถที่
จะช่วยยกระดับอุปกรณ์ต่างๆ ให้มีความเป็นอัจฉริยะมากขึ้น กลายเป็นสิ่งที่สามารถเก็บข้อมูลโต้ตอบ หรือช่วย
ให้เราดาเนินการได้โดยอัตโนมัติตามคาสั่งที่มีการตั้งโปรแกรมเอาไว้ ทาให้ลักษณะการทางานในอนาคตจะลด
การพึ่งพาแรงงานจากมนุษย์ลงได้อย่างมากและทาให้เกิดความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นในการพยากรณ์อากาศ
1.5) ใช้ ร ะบบวิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยเทคนิ ค Augmented Analytics มาปรั บ ใช้ ซึ่ ง เป็ น การ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยอัตโนมัติด้วยเทคโนโลยี Automated Analytics หรือ Automated Machine Learning
ที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆ โดยเทคโนโลยีนี้เป็นการวิ เคราะห์ข้อมูลที่ทาหน้าที่เหมือนนักวิทยาศาสตร์
ข้อมูลที่ใช้อัลกอริทึมเพิ่มประสิทธิภาพในการค้นหาข้อมูลและตั้งสมมติฐานเพิ่มขึ้น ซึ่งจะเป็นการวิเคราะห์
ข้อมูลในการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาได้อย่างมีนัยสาคัญ โดยทาให้ข้อมู ลที่ได้มีมิติมากขึ้น มีความลึกมากขึ้น
โดยไม่นาเอาความคิดเห็นส่วนตัวมาปะปน ทาให้การพยากรณ์อากาศสามารถตอบสนองทุกความต้องการของ
กลุ่มอาชีพได้มากยิ่งขึ้น เนื่องจากเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้วยปัญญาประดิษฐ์สามารถวิเคราะห์ได้หลายมิติและ
หลายรูปแบบ ที่สาคัญยังเพิ่มประสิ ทธิภาพของความแม่นยาในการวิเคราะห์และประมวลผลที่ไม่ใช้ความรู้สึก
นึกคิดหรือความคาดเดาของมนุษย์มาปรับใช้
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2) พัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถในการแสวงหาเครื่องมืออุปกรณ์ใหม่ มีความสามารถในการใช้
เทคโนโลยี มีความสามารถในการนาประสบการณ์มาประสานการปฏิบัติงานร่วมกับเทคโนโลยีใหม่ๆ
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) เพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้มากยิ่งขึ้น เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพอากาศที่ผันผวนอย่างรวดเร็ว
2) การพยากรณ์อากาศและการเตือนภัยของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพ และความแม่นยามาก
ยิ่งขึ้น ตอบสนองความต้องการของทุกกลุ่มอาชีพได้มากยิ่งขึ้น
3) ประชาชนรวมไปถึงกลุ่มอาชีพต่างๆ ได้รับข้อมูลที่มีความแม่นยาและถูกต้อง สามารถนาไปใช้ใน
ชี วิ ตประจ าวั นและการประกอบอาชี พของตนเองได้ มี ประสิ ทธิ ภาพมากยิ่ งขึ้ นและเข้ าถึ งข้ อมู ลข่ าวสารของ
กรมอุตุนิยมวิทยาจากการพัฒนาของเทคโนโลยีได้ง่ายมากยิ่งขึ้น
ประเด็นที่ 4 การจัดตั้งศูนย์ข้ อมูล (Data Center) ศูนย์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิ ทยาของประเทศมี
ความส าคัญอย่ างยิ่ง โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤติการณ์ที่ส าคัญรุนแรง เนื่องจากประเทศไทยมีหน่วยงานภาครัฐ
ทาหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับด้านอุตุนิย มวิทยาอยู่ห ลายหน่วยงาน มีการจัดเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล ยัง ขาด
การบู ร ณาการที่ จะน ามาประมวลร่ วมกั นให้ เกิ ดประสิ ทธิ ผล รวมทั้ งการประสานงานข้ อมู ลจากหน่ วยงาน
ต่ างประเทศ นั้ นกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาก็ เป็ นเจ้ าภาพหลั กที่ หน่ วยงานต่ างประเทศจั ดส่ งข้ อมู ลให้ ท าให้ กรม
อุตุนิยมวิทยาควรจัดทาศูนย์ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยขึ้น เพื่อให้บริการกับหน่วยงานต่างๆ ที่
เหมาะสม พร้อมทั้งบูรณาการข้อมูลเข้ามาในศูนย์ข้อมูลดังกล่าวด้วย โดยการออกแบบศูนย์ข้อมูลนั้นต้องคานึงถึง
ปัจจัยสาคัญต่างๆ อาทิ ความเป็นมาตรฐาน ความมีเสถียรภาพ การตอบสนองต่อการใช้งานของหน่วยงานต่างๆ
การบารุงรักษา ความปลอดภัย และการรองรับการขยายตัวในอนาคต
4.1 แผนงานการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล (Data Center)
ศูนย์ข้อมูล (Data Center) หมายถึง ศูนย์กลางของพื้นที่ที่ใช้ ในการจัดเก็บข้อมูล ที่มีระบบเครือข่าย
รองรับการรับข้อมูลและการส่งออกข้อมูลจานวนมากได้ ศูนย์ข้อมูลถือเป็นหัวใจสาคัญของระบบคอมพิวเตอร์
ขององค์กรที่ทาหน้าที่หลักในการจัดเก็บและให้บริการข้อมูลแก่ผู้ใช้บริการและบุคลากรของกรมอุตุนิยมวิทยา
จึงควรให้ความสาคัญในจัดตั้ง การออกแบบ การดาเนินงานและการบารุงรักษาให้ เหมาะสมถูกวิธี ผู้ที่มีส่วน
รับผิดชอบในการจัดการบริหารศูนย์ข้อมูล จาเป็นต้องศึกษา ติดตามข่าวสารด้านเทคโนโลยี ด้านการบริหาร
ข้อมูลเพื่อสามารถคัดเลือกอุปกรณ์หรือระบบที่ทันสมัยมาปรับใช้กับศูนย์ข้อมูลขององค์กรได้อย่างเหมาะสม
สิ่งที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือ การจัดสรรข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ กับหน่วยงานอื่นหรือแก่
ประชาชนนั้น กรมอุตุนิยมวิทยาจาเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาการจัดสรรข้อมู ลและการตรวจสอบข้อมูลให้มี
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คุณภาพ และมีระเบียบกติกาการใช้งานที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานอื่นๆ หรือประชาชนที่นา
ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ในกิจการของตน
แนวทางการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล
1) ทางด้านมาตรฐานและเทคโนโลยี
1.1) การจัดตั้งศูนย์ข้อมูลนั้นต้องมีมาตรฐานกาหนดของลักษณะข้อมูล มาตรฐานการเชื่อมต่อ ที่
เป็ นไปตามมาตรฐานสากล มาตรฐานการเข้าใช้ข้ อมู ลในระดั บต่างๆ ของผู้ เข้ ามาใช้ บริ การ อีกทั้งเนื่ องจาก
ศูนย์ ข้อมู ลต้ อ งให้ บ ริ ก ารตลอดเวลา 24 ชั่ ว โมง ตลอด 7 วั น ต่ อ สั ป ดาห์ การออกแบบศู น ย์ ข้ อ มู ล ต้ อ งมี
องค์ประกอบสาคัญที่ต้องพิจารณาในการออกแบบ คือ การเลือกสถานที่ติดตั้งศูนย์ข้อมูล ระบบไฟฟ้า ระบบ
โครงสร้างเครือข่ายภายใน ระบบปรับอากาศ ระบบรักษาความปลอดภัย ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ เป็นต้น
1.2) การใช้ AI ตรวจสอบแทนมนุษย์ การดูแลรักษาศูนย์ข้อมูล มุ่งเน้น ไปที่การตรวจสอบว่าระบบ
ใดหยุดทางานหรือไม่ตอบสนอง AI จะช่วยวิเคราะห์แนวโน้มหรือปัญญาต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นและแจ้งเตือน
ล่ ว งหน้ าก่อนปั ญหาจะเกิดขึ้น จริ ง ซึ่งแนวทางนี้ เรียกกันว่าการทา Proactive Management ซึ่งส่ งผลให้
ศักยภาพของศูนย์ข้อมูลสูงสุด
1.3) Cloud Computing เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่พร้อมรองรับการทางานของผู้ใช้งานในทุกๆ ด้าน
ไม่ว่าจะเป็นระบบเครือข่าย การจัดเก็บข้อมูล การทดสอบระบบหรือติดตั้งฐานข้อมูล หรือการใช้งานซอฟต์แวร์
เฉพาะด้านในการทางานรูปแบบต่างๆ โดยที่หน่วยงานไม่จาที่จะต้องติดตั้งระบบทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ ไว้ที่
สานักงาน แต่สามารถใช้งานในสิ่งที่ต้องการได้ด้วยการเชื่อมต่อกับระบบ Cloud Computing ผ่านอินเทอร์เน็ต
ในการเชื่อมต่อกับระบบ การที่สามารถเชื่อมต่อและใช้งานระบบได้ผ่านอินเทอร์เน็ตทาให้การทางานไม่ถูกจากัด
อยู่ในสถานที่หนึ่งสถานที่ใดอีกต่อไป แต่สามารถทางานได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโน้ตบุ๊ก สมาร์ทโฟน
หรือแท็บเล็ต สามารถเพื่อให้สอดคล้องการความต้องการข้อมูลของประชาชนในปัจจุบันที่ต้องการความรวดเร็ว
และแม่นยา
2) ทางด้านการจัดสรรข้อมูล
2.1) จัดทาโครงสร้างการบริหารองค์กรศูนย์ข้อมูล เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนและต้องมี
บุคลากรรองรับ กาหนดขั้นตอนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อบริหารจัดการข้อมูลได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.2) กาหนด จัดหา ประสานงานหน่วยงานที่จะบูรณาการข้อมูลทั้งในประเทศ ระหว่างประเทศ
หรือประเทศที่ให้ความร่วมมือช่วยเหลือ ในการให้ข้อมูลสภาพอากาศ การเตือนภัย การพยากรณ์อากาศ และ
ข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อเป็นข้อมูลนาเข้าของศูนย์ข้อมูล
2.3) ผู้ใช้บริการภายในกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องรับรู้เกี่ยวกับนโยบายการใช้ ฐานข้อมูลที่องค์กร
สามารถใช้ได้ในระดับไหน ประเภทของข้อมูลเป็นแบบไหน รวมถึงการเรียนรู้วิ ธีการนาข้อมูลที่ได้ไปใช้หรื อ
ให้บริการกับหน่วยงานอื่นๆ และภาคประชาชน
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2.4) การบริหารจัดการข้อมูล (Data management) กรมอุตุนิยมวิทยาต้องมีการจัดการบริหาร
ข้อมูลที่ได้รับมาทั้งจากภายในองค์กรของตนเองหรื อภายนอกองค์กร เพื่อเป็นการลดความซ้าซ้อนของข้อมูล
(Reduced data redundancy) ลดความขัดแย้งของข้อมูล (Reduced data inconsistency) เพิ่มความน่าเชื่อถือ
ของข้อมูล อีกทั้งช่วยให้ข้อมูลข่าวสารนั้นเป็นข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถูกต้องและแม่นยา
2.5) มีการวางแผนและการสร้างแบบจาลอง (Data planning) ในขัน้ แรกกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้อง
มีการสารวจความต้องการข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา ประเภทของข้อมูล ของทุกหน่วยงานรวมถึงทางด้าน
ภาคประชาชนด้วย เพื่อวางแผนเกี่ยวกับฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ต้องใช้และพิจารณาเกี่ยวข้อมูลที่จะจัดสรร
ให้กับหน่วยงานนั้นๆ อย่างเหมาะสม
2.6) จัดระดับความสาคัญของแต่ละหน่วยงาน (Level) ทีจ่ ะรับข้อมูลข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยา
ว่าแต่ละหน่วยสามารถรับข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มากน้อยเพียงใด มีระดับความสาคัญหรือความลึกของ
ข้อมูลมากน้อยแค่ไหน เพื่อเป็นการยกระดับความสาคัญและมาตรฐานในการให้บริการข้อมู ลข่าวสารด้าน
อุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลสาหรับรองรับการปฏิบัติงานตามภารกิจและสอดรับกับการเปลี่ยนแปลงใน
อนาคต พร้อมทั้งตอบสนองต่อความต้องการของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงประชาชนได้ดียิ่งขึ้น
2) กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานหลักที่มีข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย
3) ระบบการจัดสรรข้อมูลหรือระบบการตรวจสอบข้อมูลด้านอุตุนิยมวิทยา มีประสิทธิภาพมาก
ยิ่งขึ้น ทาให้เกิดความน่าเชื่อถือในด้านข้อมูลและเกิดประสิทธิภาพในการนาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้
ในการดาเนินกิจการ
4) การจั ดสรรข้อมูล ให้ แต่ล ะหน่ว ยงานของกลุ่ ม อุตุ นิยมวิ ทยามี ความเป็ นระบบมากยิ่ งขึ้ น และ
สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้มากยิ่งขึ้นและมีความรวดเร็วมากขึ้น
5) ผู้ใช้บริการข้อมูลมีความสะดวกรวดเร็วในการนาข้อมูลไปใช้ประโยชน์มากขึ้น และกรมอุตุนิยมวิทยา
สามารถดาเนินการในเชิงพาณิชย์ได้
ประเด็ นที่ 5 การส่ งเสริ มการมี ส่ วนร่ วมและการบู รณาการกั บสั งคม แนวโน้ มของการใช้ ข้ อมู ล
การพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีสูงขึ้นมาก โดยจะใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจ ประกอบอาชีพ
และการดาเนินชีวิตประจาวัน ทาให้เกิดความต้องการข้อมูลพยากรณ์ที่หลากหลายและมีความละเอียดใน
ระดับ พื้น ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงเครื่ องมือและเทคโนโลยีในการตรวจสภาพอากาศหรือแม้กระทั่งการตรวจวั ด
แผ่นดินไหวจะมีหลากหลายและระดับราคาที่ถูกลง ทาให้กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับ
สังคม โดยให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถเป็นผู้ตรวจวัดและส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาได้แลกเปลี่ยนกับข้อมูล
การพยากรณ์ที่ชุมชนท้องถิ่นตนเองสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือการบูรณาการกับภาคเอกชนที่สามารถ
นาข้อมูลไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ได้
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5.1 แผนงานการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม
การบูรณาการหรือการมีส่วนร่วมกับสังคมจะมีส่วนช่วยให้ ประชาชนหรือชุมชนสามารถพัฒนาขีด
ความสามารถของตนเองในการจัดการและควบคุมการดาเนินชีวิต การประกอบอาชีพ และการพัฒนาเพื่อ
ประโยชน์ต่อการดารงชีพทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านภาคเอกชนการมีส่วนร่วม
การบูรณาการกับภาคส่วนของเอกชนที่มีศักยภาพสูงจะช่วยส่งเสริม การทางานของขององค์กรให้การทางาน
บรรลุเป้าหมายหรือเป้าประสงค์ตามที่กาหนดไว้รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนผลโยชน์ทางด้านพาณิชย์ซึ่งกันและกั น
เพราะฉะนั้นแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจึงจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมกับสังคม โดยให้
สังคม อาทิ ชุมชนท้องถิ่นสามารถร่วมดาเนินงาน เช่น เป็นผู้ตรวจวัดและส่งข้อมูลให้กับกรมอุตุนิยมวิทยาได้
แลกเปลี่ยนกับข้อมูลการพยากรณ์ที่ชุมชนท้องถิ่นตนเองสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ หรือการบูรณาการกับ
ภาคเอกชนที่สามารถน าข้อมูล ไปเผยแพร่ในเชิงพาณิชย์ ซึ่งจะเป็นการสร้างความรู้สึ กเป็นเจ้าของร่ว มใน
กรมอุตุนิยมวิทยาได้
แนวทางการดาเนินการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการบูรณาการกับสังคม :
1) สร้างกลไกภายในองค์กรรองรับการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมของสังคม นาไปสู่การปฏิบัติ
• กาหนดนโยบาย/ทิศทาง/แผนการดาเนินงานที่ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมการมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติติงานหรือหน่วยงาน เพื่อรับผิดชอบการสร้างรูปแบบที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วม
ของประชาชนและภาคเอกชน
• การสร้างวัฒนธรรม/ค่านิยมขององค์กร ที่เอื้อต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ภาคเอกชน
2) การเสริมสร้างศักยภาพภาคประชาชน
• กาหนดและคัดสรร ประเภทกลุ่มคน ชุมชน และภาคเอกชนเป้าหมายร่วมดาเนินงาน
• การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ที่จาเป็นให้แก่ประชาชน อาทิเช่น การจัด
อบรมสัมมนา ให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มของสภาพอากาศ การพยากรณ์อากาศ การเตือนภัย
วิธีการตรวจสอบสภาพอากาศ ความรู้ในการร่วมดาเนินงาน และให้เล็งเห็นความสาคัญพร้อม
ประโยชน์ที่จะได้รับ เป็นต้น
• การส่งเสริมให้มีระบบการจัดการ/กองทุน/มูลนิธิ เพื่อเป็นกลไกในการสนับสนุนทรัพยากรต่างๆ
อาทิเช่น ติดตั้งเครื่องมือตรวจสอบสภาพอากาศเบื้องต้นภายในชุมชน เป็นต้น
• จัดเวทีเพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ หรือกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของภาคีเครือข่าย
• ติดตาม ตรวจสอบมาตรฐานเครื่องมืออุปกรณ์ วิธีดาเนินการ ปัญหาอุปสรรคและหาทางแก้ ไข
ปรับปรุง
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3) จัดตั้งเครือข่ายภาคประชาชนในทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
• กลุ่มเครือข่ายภาคประชาชน อาทิเช่น กลุ่มเกษตรกร กลุ่มประมง ภาคอุตสาหกรรม ในแต่ละ
พื้นที่ เป็นต้น เพื่อให้มีการพูดคุยกันเรื่องขับเคลื่อนเครือข่ายการนาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไปปรับใช้กับกลุ่มอาชีพของตนเองหรือไปปรับใช้ในการดาเนินชีวิตประจา
• กลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่เป็นเครือข่ายระดับตาบล
4) การบูรณาการความร่วมมือทางด้านอุตุนิยมวิทยากับภาคเอกชน
• ร่วมมือกับภาคเอกชนในการใช้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ของเอกชนในการดาเนินงานสนับสนุน
กรมอุตุนิ ย มวิทยา อาทิเช่น ใช้เสาสั ญญาณกับ องค์ก รที่ ให้ บ ริก ารด้ านอิน เทอร์เน็ ต หรื อ
เครือข่ายโทรศัพท์มือถือเพื่อติดตั้งอุปกรณ์ตรวจสอบสภาพอากาศให้กระจายไปในทุกพื้นที่ใน
ทุกชุมชนของประเทศไทย เป็นต้น
• แลกเปลี่ยนข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิท ยากับภาคเอกชนในเชิงพาณิชย์ อาทิเช่น การนาข้อมูล
ของกรมอุตุนิยมวิทยาไปบริการเชิงพาณิชย์
5) จัดทาสรุปบทเรียนความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมายและการพัฒนาทั้งในส่วนของภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน
• สรุปปัญหา/อุปสรรค และปัจจัยความสาเร็จจากการดาเนินงาน รวมถึงหาทางแก้ไขปัญหา
หรืออุปสรรคในการดาเนินงาน
• สรุปผลสาเร็จเชิงประจักษ์และส่งผลต่อองค์กรและชุมชน/สังคม/ประเทศ
• จัดทาตัวแบบ (Model) เพื่อใช้ในการเผยแพร่และขยายเครือข่ายการทางาน
ประโยชน์ที่จะได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทุกกลุ่มสาขาอาชีพ
2) ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นจากการที่ตนเองเข้ามามี
ส่วนร่วมดาเนินงาน
3) การยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ดีขึ้นและประชาชนมีส่วนร่วมในทางานโดยมี
หน่วยงานของรัฐสนับสนุน
4) ยกระดับการทางานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้ครอบคลุมการทางานในทุกพื้ นที่โดยการบูรณาการ
ร่วมมือกับภาคเอกชน
5) สร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกรมอุตุนิยมวิทยา และสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
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4. ยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม (Protection of Life and
Property and Social benefit Strategy)
ประสิทธิผลในการดาเนินงานตามภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา จะต้องมีการกาหนดเป้าหมายไว้ที่
ชัดเจน เพือ่ ใช้ประเมินผลงานของตนเองได้ทั้งในเชิงเศรษฐศาสตร์และในเชิงที่เป็นองค์กรสมรรถนะสูงตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีเป้าหมายในระยะสั้นและระยะยาวที่จะต้องพิจารณาในการกาหนด
แผนงาน โดยมีประเด็นที่เป็นเป้าหมายอย่างน้อย 4 ประเด็น ดังนี้
1) การปกป้ อ งชี วิ ต และทรั พ ย์ สิ น ของประชาชน ซึ่ ง การด าเนิ น การดั ง กล่ า วกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา
นอกจากจะต้องมีข้อมูล การพยากรณ์ที่แ ม่นยาทันการณ์แล้ ว จะต้องพัฒ นาช่องทางการสื่ อสารให้ เ ข้ า ถึ ง
กลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มที่เหมาะสมกับยุคสมัย ที่จะส่งต่อข้อมูลการพยากรณ์นั้นเผยแพร่ให้กลุ่มเป้าหมาย
เข้าถึงได้สะดวกและง่าย
2) การอานวยความสะดวกในการดารงชีวิ ตของประชาชน แนวโน้มประชาชนจะใช้ข้ อ มู ล การ
พยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในการดาเนินชีวิตประจาวันขึ้นดังเช่นในต่างประเทศ อาทิ การเตรียมร่มออกไป
ประกอบภารกิจในวันที่แสงแดดแรง ฝนตก การซักล้างหรือการวางแผนการเดินทาง เป็นต้น รวมทั้งในปัจจุบัน
มีหลายภาคส่วนและหลายหน่วยงานที่นาข้อมูลจากทั้งของกรมอุตุนิยมวิทยาเองและจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่หา
ได้ง่ายผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ นามาพยากรณ์และสื่ อสารต่อสังคมมีทั้งที่ถูกต้องและคลาดเคลื่อน ทาให้
สังคมเกิดการวิตกเกินจริงและเคยชินกับข้อมูลดังกล่าวที่ไม่ได้ป้องกันเหตุล่วงหน้า กรมอุตุนิยมวิทยาต้องเข้าไป
มีบทบาทที่จะให้ข้อมูลที่เท็จจริงและป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือนดังกล่าวด้วย
3) การสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและเศรษฐกิจ นอกจากการพยากรณ์โดยทั่วไปที่ดาเนินงานอยู่ใน
ปัจจุบันแล้ว กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีข้อมูลพยากรณ์ที่กลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการนาไปใช้ประโยชน์ในลักษณะ
ต่างๆ ที่แตกต่างกันได้อย่างง่ายซึ่งอาจจะรวมไปถึงข้อมูลเชิงวิเคราะห์ผลกระทบและข้อแนะนาในรายละเอียด
เช่น ผู้ประกอบการการท่องเที่ยว การก่อสร้าง เกษตรกร นักวิชาการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานป้องกันสา
ธารณภัย และอื่นๆ
4) การเพิ่ ม บทบาทและภารกิ จ รองรั บ อนาคต บทบาทในปั จ จุ บั น ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาให้
ความสาคัญกับการพยากรณ์อากาศทั้งสาหรับอุตสาหกรรมการบิน ทางทะเล แผ่นดินไหวและข้อมูลทั่วไป ถ้า
เปรียบเทียบกับกรมอุตุนิยมวิทยาของต่างประเทศจะมีบทบาทและภารกิจที่กว้างกว่ามาก โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงของโลกและสภาวะอากาศ มลพิษ มีความรุนแรงมากขึ้น บทบาทที่จะพยากรณ์และแจ้งเตือนจะมี
มากขึ้นตาม โดยไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อนแล้วหาทางแก้ไขอย่างในปัจจุบัน เป็นต้น
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เป้าหมาย
• ประเทศไทยมีความมั่นคงทางด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• ประเทศไทยมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานด้านอุตุนิยมวิทยา และการป้องกันภัยพิบัติ
จากภัยธรรมชาติของประเทศในแบบองค์รวม
• มีช่องทางการบริการข้อมูลการพยากรณ์หลากหลายช่องทางที่สะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย
• มีระบบข้อมูลสารสนเทศที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ และสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บริการ
ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ตัวชี้วัด
• มีระบบข้อมูล สารสนเทศสาหรับการบริการในแต่ละกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้
นวัตกรรมรูปแบบดิจิทัล
• มีศูนย์บริการข้อมูลสารสนเทศออนไลน์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (One
stop service)
• มีการประชาสัมพันธ์ภารกิจและข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยาของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ครอบคลุม
ทั้งระบบออนไลน์และระบบออฟไลน์
• มีระบบงานประชาสัมพันธ์ครอบคลุมในทุกระบบด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทั้งระบบออนไลน์
และระบบออฟไลน์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปกป้องชีวิต ทรัพย์สินและการสร้างประโยชน์ให้กับสังคม ประกอบด้วย
ประเด็นที่ 1 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์

EEC)

โดยมีรายละเอียดแต่ละประเด็นดังนี้
ประเด็นที่ 1 ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและสภาพ
อากาศมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นที่ส่งผลกระทบกับประชาชนในหลากหลายมิติ รวมทั้ง
การเปลี่ ย นแปลงทางเทคโนโลยี ที่ ท าลายลั ก ษณะงานในปั จ จุ บั นอย่ า งรวดเร็ ว เช่น กั น ท าให้ ภ ารกิ จ ของ
กรมอุตุนิ ย มวิทยาจะต้องปรั บ เปลี่ ย นไปในอนาคตซึ่งภารกิจอาจจะมีทั้ง ในแนวกว้างและแนวลึ ก รวมทั้ง
การพยากรณ์อากาศจะมีคู่แข่งขันที่เป็นภาคเอกชนและจากต่างประเทศมากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยีที่อานวยความสะดวกให้กับคู่แข่งขัน และประชาชนหรือผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงได้ง่าย
1.1 การเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา ตามที่ได้กล่าวมาแล้วการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อม สภาพอากาศและมลภาวะมีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและรุนแรงมากขึ้นที่ส่งผลกระทบกับ
ประชาชนในหลากหลายมิติ รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีที่ทาลายลั กษณะงานในปัจจุบันอย่ าง
รวดเร็ว ทาให้บทบาทของกรมอุตุนิยมวิทยาจะมีความกว้างมากขึ้นกว่าในปัจจุบัน เพราะยังมีภารกิจของรัฐบาง
ภารกิจยังขาดหน่วยงานรับผิดชอบหรือมีความรับผิดชอบที่ชัดเจน จะต้องมีการศึกษาทบทวนความรับผิดชอบ
ในภารกิจดังกล่าว และกาหนดเป็นภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งการดาเนินงานในเชิงพาณิชย์ การ
สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ที่เข้ามาช่วยดาเนินงานในภารกิ จทางด้านอุตุนิยมวิทยาที่มี
เครื่องมือในการตรวจวัด กรมอุตุนิยมวิทยาควรเป็นผู้กาหนดมาตรฐานและตรวจสอบความถูกต้องแม่นยาของ
เครื่องมือ เพื่อให้ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นมาตรฐาน
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1.1.1 แผนงานการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
บทบาทและภารกิ จของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาจะต้ องมี การปรั บเปลี่ ยนให้ มี ความเหมาะสมและรองรั บ
การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของบริบทแวดล้อม โดยเฉพาะที่ต้องตอบสนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริ การ
ข้อมูลเฉพาะกลุ่ม ตอบสนองต่อสังคมที่มีปัญหากับสภาพมลภาวะที่รุนแรงเพิ่มขึ้น ตอบสนองต่อรัฐบาลที่
ต้องการใช้ข้อมูลในการบริหารจัดการทรัพยากร รองรับกับการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของประเทศ รองรับต่อ
แนวทางข้อเสนอแนะขององค์กรนานาชาติ และรองรับต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งพิจารณาการ
ให้บริการเชิงพาณิชย์สาหรับข้อมูลเชิงลึกที่ภาคเอกชนนาไปต่อยอดใช้ประโยชน์ทางธุรกิจ
แนวทางการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
1) จัดตั้งคณะทางานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา โดยอาจจะเชิญผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิชาการภายนอก
ร่วมด้วย ทาการศึกษาการเปลี่ยนแปลงของบริบทของงานอุตุนิยมวิทยาที่จะเกิดขึ้นของประเทศไทย รวมทั้งความ
ต้องการใช้งานข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาจากผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ ที่จะนาไปใช้ประโยชน์ต่อยอด
2) กาหนดกลุ่มเป้าหมายที่ใช้บริการข้อมูลต่างๆ ของกรมอุตุนิยมวิทยา
3) ทาการศึกษาความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆ อาทิ
• รัฐบาล ที่จะนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการจัดการ และนโยบาย
• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ จะนาข้อมูลไปใช้ในภารกิจของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เช่น การจัดการน้า
• หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ จะนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผน
การป้องกันภัยและบรรเทาสาธรณภัยเมื่อเกิดเหตุ
• หน่วยงานด้านการบิน จะนาข้อมูลไปใช้ในอุตสาหกรรมการบิน
• หน่ ว ยงานภาคเอกชน จะน าข้ อมู ล ไปใช้ ใ นการวางแผนการประกอบธุ รกิ จ ในแต่ ละด้ านที่
เกี่ยวข้องให้เกิดประสิทธิภาพ
• เกษตรกรในแต่ละอาชีพ จะใช้ข้อมูลประกอบการเกษตรในแต่ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น ทาไร่
ทานา ประมง
• ประชาชน จะใช้ในประกอบการดาเนินชีวิตประจาวัน เช่น การเดินทาง การแต่งกาย
• นักวิชาการ จะนาข้อมูลประกอบการวิจัยและการทางานทางด้านวิชาการ
• กลุ่มสนใจอื่นๆ เช่น มลภาวะที่เกิดขึ้น เป็นต้น
โดยผลการศึกษาความต้องการและความคาดหวังดังกล่ าว จะเป็นประเด็นที่นามาใช้ในการ
ออกแบบภารกิจในการปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต่อไป
4) กาหนดเป้าหมายและลักษณะของข้อมูลที่จะให้บริการ รวมทั้งการส่งผ่านข้อมูลผ่านศูนย์ข้อมูลที่
จะจัดตั้งขึ้น ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูล และการประชาสัมพันธ์
5) ออกแบบภารกิจ ขอบเขต ขั้นตอนในการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา ที่จะ
ตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่ม
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางการดาเนินงานสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
2) ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสั งคม
และประชาชน
3) ประชาชนและหน่วยงานทุกภาคส่วนให้ความสาคัญกับกรมอุตุนิยมวิทยา
4) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดทาแผนงาน และของบประมาณจากรัฐบาลได้อย่างมีเป้าหมาย
1.1.2 แผนงานการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อสนองตอบต่อการพัฒนา
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC)
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) เป็นโครงการเพื่อ การยกระดับการพัฒ นา
ประเทศไปสู่ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” เป้าหมายหลักเป็นการส่งเสริมการลงทุนซึ่งจะเป็นการยกระดับอุตสาหกรรม
ของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย มีการสร้างโครงข่ายการคมนาคม การขนส่ง
และโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์ โดยกาหนดพื้นที่เป้าหมายนาร่องใน 3 จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรีและระยอง
มี 10 อุ ต สาหกรรมเป้ า หมายเพื่ อ เป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นเศรษฐกิ จ เพื่ อ อนาคต (New Engine of Growth)
ประกอบด้ว ย 5 อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ (First-S-curve) และมี การเพิ่ม 5 อุตสาหกรรมในอนาคต
(New-S-curve) ซึ่งในโครงการได้มีการออกแบบระบบการขนส่ง และการคมนาคมไว้อย่างครอบคลุมทั้งทาง
ถนน ทางราง ทางอากาศ และทางน้า มีการให้สิทธิประโยชน์เพื่อให้บรรษัทข้ามชาติจากทั่วทุกมุมโลกมาลงทุน
ตั้งฐานการผลิต สาหรับแผนการลงทุนรวมของภาครัฐและเอกชน ระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) ลงทุน
กว่า 1.5 ล้านล้านบาท
ดังนั้นบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีการสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาลในการ
ด าเนิ น โครงการพั ฒ นาระเบี ย งเศรษฐกิ จ ภาคตะวั น ออก (EEC) เป็ น โครงการลงทุ น ขนาดใหญ่ โดย
กรมอุตุนิยมวิทยาควรพิจารณาจัดตั้งศูนย์อุตุนิยมวิทยา EEC ขึ้นมารองรับกับภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาใน
พื้นทีด่ ังกล่าวที่จะมีมากขึ้น
แนวทางการเพิ่มบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา
1) จัดตั้งคณะทางานภายในกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อพิจารณาแนวทางการจัดตั้งหน่วยงานเพิ่มเติม
เพื่อเป็นศูนย์อุตนุ ิยมวิทยา EEC
2) กาหนดบทบาทหน้าที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยา EEC เพื่อให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวัง
ของประชาชน ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
3) เสนอผู้บริหารของกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อพิจารณา และนาเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
4) ประสานงานกับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อประสานงานกับรัฐบาลในการจัดตั้ง
ศูนย์ฯ และดาเนินงาน
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยามี แ นวทางการด าเนิ น งานที่ ส อดคล้ อ งกั บ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต
และสนองตอบต่อนโยบายของรัฐบาล
2) ภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาสามารถตอบสนองต่อความต้องการและความคาดหวังของสังคม
และประชาชน
3) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจัดทาแผนงาน และของบประมาณจากรัฐบาลได้อย่างมีเป้าหมาย
1.2 การพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม
แนวทางในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมุ่งเน้น ทาประโยชน์ให้กับสังคมเป็นหลัก หรือ
กล่าวอีกในหนึ่งคือ กาหนดให้สังคมเป็นตัวตั้งแล้วกาหนดแผนงานเพื่อตอบสนองต่อสังคม โดยต้องมุ่งเน้น
การบูรณาการกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศและความรับผิดชอบต่อสังคม ที่จะอานวย
ความสะดวกทั้งการดาเนินชีวิตประจาวัน การคมนาคม การเตือนภัย การป้องกันภัย
1.2.1 แผนงานการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม
บทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาควรจะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีความเหมาะสมและจะต้อง
ให้ความสาคัญในการสนองตอบต่อการนาไปใช้ประโยชน์ของสังคมในทุกภาคส่วนอย่างมาก โดยเฉพาะที่ต้อง
ตอบสนองต่อความต้องการที่ครอบคลุมในเชิงพื้นที่ที่มีความละเอียดลงในพื้นที่มากกว่าปัจจุ บัน ที่จะทาให้
ประชาชนสามารถมีข้อมูลที่ใช้ในการดาเนินชีวิตประจาวัน ซึ่งในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งในด้านความ
สูงที่ปกติจะมีสภาพอากาศที่แตกต่างกันอยู่ในที่ราบและที่สูงแม้พื้นที่จ ะอยู่ในบริเวณอาเภอหรือตาบลเดียวกัน
รวมทั้งตอบสนองต่อการเตือนภัยและการป้องกันภัย
แนวทางการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อสังคม
1) ศึกษามาตรฐานในการมีจุดตรวจวัดสภาพอากาศ จุดตรวจแผ่นดินไหว ในมาตรฐานสากล
2) ศึกษาพื้นที่ประเทศไทยในรายละเอียดที่ควรกาหนดจุดตรวจวัดสภาพอากาศ จุดตรวจแผ่นดินไหว
ที่ เ หมาะสมที่ ท าให้ ส ามารถน ามาพยากรณ์ ไ ด้ อ ย่ า งละเอี ย ดตามลั ก ษณะพื้ น ที่ ซึ่ ง อาจจะแตกต่ า งจาก
มาตรฐานสากล โดยคานึงถึงข้อมูลที่ได้รับจะใช้พยากรณ์ในรายละเอียดให้กับแต่ละพื้นที่เป็นหลัก
3) ดาเนินการจัดตั้งหรือติดตั้งเครื่องมือในการตรวจสภาพอากาศ และการตรวจแผ่นดินไหว ตามผล
การศึกษาที่เหมาะสม โดยพิจารณาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่เป็นดิจิทัลเป็นหลัก เพื่อลดความผิดพลาดจากมนุษย์
และสามารถได้ข้อมูลตลอดเวลาต่อเนื่อง
4) กาหนดการพยากรณ์ในรายละเอียดของพื้นที่มากขึ้ น อาทิ ลงรายละเอียดแยกระหว่างพื้นที่ราบ
กับพื้นที่สูง พืน้ ที่ชายฝั่งกับพื้นที่ในแผ่นดิน แม้จะอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน
5) จั ดทาข้อมูล ในเชิงวิเคราะห์ ถึงผลกระทบต่อพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูล ที่จัดเก็บในรายละเอียดที่
เพิ่มขึ้นได้
6) จัดทาแนวทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
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ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูลสภาพอากาศในรายละเอียดที่แตกต่างกันมากขึ้น
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว มลภาวะ ได้ละเอียดและแม่นยาขึ้น
3) กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและความคาดหวัง ของสั งคมในด้าน
อุตุนิยมวิทยามากขึ้น
4) สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ดีขึ้น
1.3 การพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
แนวทางในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมุ่งเน้นทาประโยชน์ให้กับสังคมแล้ว สิ่งที่ทาง
กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาจะต้ อ งพั ฒ นาเพิ่ ม เติ ม คื อ การสนั บ สนุ น ต่ อ ระบบเศรษฐกิ จ ของประเทศ นั่ น คื อ กรม
อุตุนิยมวิทยาจะต้องให้ข้อมูล การพยากรณ์ การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อแนะนา ให้กับประชาชนในการประกอบ
อาชีพ และให้กับภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจ อาทิ ภาคเกษตรที่เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ และ
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในผู้เล่นสาคัญด้านการผลิตและการค้าสินค้าเกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพื ชเกษตร
เขตร้ อ น และมี ข้ อ ได้ เ ปรี ย บด้ า นความหลากหลายทางชี ว ภาพที่ ส ามารถพั ฒ นาต่ อ ยอดโครงสร้ า งธุ รกิจ
การเกษตรด้ว ยการสร้ างมูล ค่าเพิ่ม เน้ นเกษตรคุณภาพสู ง และขับเคลื่ อนการเกษตรด้ว ยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับ การเพิ่มผลิตที่มีข้อมูลข่าวสารสนับสนุนเพื่อเป็นเกษตรอัจฉริยะ เป็นต้น ซึ่ง
ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาจะสามารถสนับสนุนได้หลากหลายอาชีพและธุรกิจ ทั้งการประมง ธุรกิจ
การบิน การท่องเที่ยว
1.3.1 แผนงานการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
ความสาคัญของบทบาทและภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สาคัญที่สุดนอกจากการสร้างประโยชน์
ให้กับสังคมแล้ว ที่สาคัญอีกประการหนึ่ง คือประโยชน์ที่มีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ เพราะเป็นเหตุผลที่
วัดและจับต้องได้ รวมทั้งจะก่อประโยชน์ในวงกว้างโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกร ที่จะช่วยแก้ปัญหาความเหลื่อมล้า
ได้ส่วนหนึ่ง โดยการทาการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพอากาศที่เหมาะสม ลดการสูญเสีย เพิ่มผลิตได้ดีขึ้น
รวมทั้งเป็นการให้ข้อมูลกับภาคธุรกิจต่างๆ ในการวางแผนในการประกอบธุรกิจทั้งการช่วยลดต้นทุน การ
วางแผนการผลิตหรือประกอบการ การวางแผนการจัดจาหน่ายได้ รวมถึงใช้ข้อมูลในการป้องกันภัยให้กับ
หน่วยงานภาครัฐจะช่วยลดการสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจได้
แนวทางการพัฒนางานเพื่อสร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ
1) ศึกษาข้อมูลในรายละเอียดความต้องการใช้ข้อมูลที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพ
และการประกอบธุรกิจแต่ละกลุ่มที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น
2) กาหนดข้อมูลในรายละเอียดของการพยากรณ์ตามกลุ่มผู้ใช้บริการ อาทิ
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• รั ฐ บาล ข้ อมู ล ที่ จ ะน าไปใช้ ใ นการก าหนดนโยบาย แผนงานทางเศรษฐกิ จ หรื อสั่ ง การ

หน่วยงานภาครัฐต่างๆ
• หน่วยงานภาครัฐต่างๆ ข้อมูลไปใช้ในภารกิจของตนเองในแต่ละหน่วยงาน เช่น สานักงาน
การจัดการทรัพยากรน้าแห่งชาติ ที่จะต้องการข้อมูลปริมาณน้าฝน กรมควบคุมมลพิษ
ต้องการข้อมูลสภาพอากาศที่มีผลต่อมลพิษ กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต้องการ
ข้อมูลการแจ้งเตือนแผ่นดินไหว เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่มีผลทางระบบเศรษฐกิจ
• หน่วยงานด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในทุกระดับ จะนาข้อมูลไปใช้ในการ
วางแผนการป้องกันภัยและบรรเทาสาธรณภัยเมื่อเกิดเหตุ เพื่อลดการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
• หน่วยงานภาคเอกชน จะนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนการประกอบธุรกิจในแต่ละด้านที่
เกี่ยวข้องโดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องพิจารณาแยกรายละเอียดเป็นไปตามประเภทธุรกิจ
ควบคู่กับ การแตกต่างกันของพื้นที่ อาทิ ด้านการบินจะนาข้อมูลสภาพอากาศไปใช้ใน
อุตสาหกรรมการบินของสนามบินแต่ละแห่ง ด้านการคมนาคม ขนส่งและการท่องเที่ยว
ต้องการข้อมูลสภาพอากาศ พายุและฝน ด้านการผลิตต้องการข้อมูลทางด้านแสงแดด ฝน
การประมง และการเดินเรือต้องการข้อมูลทางด้านอุทกศาสตร์ เป็นต้น
• เกษตรกรในแต่ละอาชีพ จะใช้ข้อมูลประกอบการเกษตรในแต่ ละด้านที่แตกต่างกัน เช่น
ทานาข้าว ทาไร่ของพืชแต่ละชนิด ต้องการข้อมูลสนับสนุนการปลูก การให้ปุ๋ย ให้ยา และ
การเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม เป็นต้น
3) จัดทาข้อมูลในเชิงวิเคราะห์ถึงผลกระทบต่อเศรษฐกิจของรายกลุ่มผู้ใช้บริการ
4) จัดทาแนวทางการประชาสัมพันธ์ สื่อสารและเผยแพร่ข้อมูล
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิ ย มวิทยามีข้อมูล การพยากรณ์ อากาศในรายละเอียดที่ แตกต่างกันเพื่อ การนาไปใช้
ประโยชน์มากขึ้น
2) กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถพยากรณ์อากาศ แผ่นดินไหว มลภาวะ ที่กระทบต่อกลุ่มผู้ใช้บริการได้
ละเอียดและแม่นยาขึ้น
3) กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาสามารถตอบสนองต่ อ ความต้อ งการและความคาดหวัง ของสั งคมในด้าน
อุตุนิยมวิทยาเพื่อการใช้ประโยชน์มากขึ้น
4) สังคมสามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ดีขึ้น
ประเด็นที่ 2 การสื่อสารประชาสัมพันธ์ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ความสาคัญกับการประชาสัมพันธ์ที่
ไม่ใช่เพียงการเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลข่าวสารเท่านั้น จะต้องมีกลยุทธ์และแนวทางการประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายที่แตกต่างกัน ทั้งข้อมูล ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่เหมาะสมในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย รวมถึง
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การป้องกันการที่ได้ข้อมูลข่าวสารที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงที่ทาให้ประชาชนตื่นตระหนก หรืออาจจะทาให้เคยชิน
จนเมื่อมีเหตุการณ์จริงจะไม่มีการป้องกันภัย
2.1 การพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ช่องทางที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารจะมีช่องทางที่มีหลากหลายมากขึ้น ทั้งช่องทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาใช้อยู่ในปัจจุบันละช่องทางใหม่ ๆ
การเชื่อมต่อกับหน่วยงานภาครัฐที่มีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่างๆ ต้องผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมูลต่างๆ
นาไปสู่การ วิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ สนับสนุนการสร้างและพัฒนาแพลตฟอร์มกลางในด้าน
อุตุนิยมวิทยาสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ร่วมกัน ส่วนในภาคประชาชนนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
ในการให้บริการตั้งแต่ต้น จนจบกระบวนการเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถส่งผ่านและรับข้อมูลข่าวสารได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย
2.1.1 แผนงานการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
ช่องทางการติดต่อสื่อสารและการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิ ทยา ควรกาหนดออกเป็น 2 ส่วน
หลักคือ หนึ่งช่องทางที่เป็นทางการ ที่จะเป็นข้อมูลให้กับสังคมอย่างเป็นทางการมีช่วงเวลาในการให้ข้อมูลเป็น
ประจาที่ชัดเจน กาหนดแน่ชัดว่าเวลาใดบ้าง รวมถึงข้อมูลเมื่อมีเหตุการณ์ต้องเตือนภัย และสองช่องทางข้อมูล
เพื่อการสืบค้น ทีท่ าให้เข้าถึงข้อมูลได้สะดวกรวดเร็วเป็นการจัดทาช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์
ที่จะเผยแพร่ผลการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ผู้สนใจสามารถสืบค้นหรือติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับกรมอุตุนิยมวิทยาได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งในปัจจุบัน
การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network) มาเสริมสร้างให้เกิดช่องทางการรับรู้เป็นแนวทางที่ได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย และมีพลังมากกว่าการประชาสัมพันธ์แบบอื่นๆ เพราะสามารถส่งต่อข้อมูลให้คนรู้จักที่
ต้องการข้อมูลได้อีก จะส่งผลให้เกิดการนาไปเผยแพร่ต่อด้วยสื่อมวลชนผ่านรายการโทรทัศน์ วิทยุ สิ่งพิมพ์
ดังนั้นเพื่อให้การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีประสิทธิภาพ น่าเชื่อถือ ทันสมัย เหมาะสมกับกลุ่มคน
ที่ใช้ Social Network และสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลในเรื่อง Thailand 4.0 ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจึงควร
พัฒนารูปแบบและสร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารยุคใหม่ขึ้น
แนวทางการพัฒนาช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์
1) กาหนดข้อมูลและรูปแบบข้อมูลที่จะทาการเผยแพร่แบบเป็ นทางการและข้อมูลเพื่อการสืบค้น
ควรกาหนดรูปแบบมาตรฐานในการสื่อสารของช่องทางต่างๆ เช่น ลักษณะ ประเภทข้อความ แนวทางการจัด
วางข้อความและภาพประกอบ สีสันที่ใช้ เป็นต้น เพื่อให้ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเผยแพร่ไปในทิศทาง
เดียวกัน
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2) การพิจารณากาหนดช่องทางในการสื่อสารของกรมอุตุนิยมวิทยานั้น ในการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น
ทางการ ควรเลือกใช้ช่องทางที่มีจานวนผู้ใช้เป็นจานวนมากเป็นหลักก่อน เพื่อให้ข้อมูลต่างๆ ถูกเผยแพร่ในวง
กว้างได้รวดเร็วกว่า ส่วนข้อมูลเพื่อการสืบค้นนั้นควรใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ซึ่งจากสถิติการใช้ช่องทาง
การใช้สื่อออนไลน์ของประเทศไทยในปี 2018 พบว่าสื่อออนไลน์ที่คนไทยนิยมใช้มากที่สุด อันดับแรก คือ
YouTube 98.8% ตามมาด้วย LINE 98.6% และ Facebook 96.0% ตามลาดับ ควรพัฒนา Website
และ Application ของกรมอุตุนิยมวิทยาให้สนับสนุนการใช้ งานของผู้ใช้บริการอย่างเหมาะสม โดยข้อมูล
จะต้องเป็นปัจจุบันตลอดเวลา
3) กาหนดวิธีการในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลในแต่ละช่องทาง รวมทั้งมีช่องทางในการรับฟังเสียง
ผู้ใช้บริการด้วย
4) กาหนดผู้รับผิดชอบในการดูแล เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร อย่างสม่าเสมอและตอบคาถามต่างๆ จาก
ผู้ติดต่อผ่านทางช่องทางที่พัฒนาขึ้น รวมถึงจัดทากระบวนการทางาน กาหนดระยะเวลาในการดาเนินการตอบ
ประเด็นคาถามไว้ให้ชัดเจน
5) การรวบรวมข้อมูลคาถามจากช่องทางต่างๆ และจัดประเด็นคาถามต่างๆ เป็นหมวดหมู่เพื่อนาไปใช้
ในการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในอนาคต
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีช่องทางในการสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์อากาศที่
เข้าถึงประชาชนหลากหลายมากขึ้น
2) ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยา มีความเหมาะสมและการเข้าถึงข้อมูล
ของแต่ละกลุ่มผู้ใช้บริการได้อย่างดี
3) กลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่มเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของกรมอุตุนิยมวิทยาได้ส ะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4) สังคมได้รับข้อมูลอย่างถูกต้องจากกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถนาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น
5) ภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาสะท้อนการให้บริการต่อประชาชนดีขึ้นและมีความทันสมัยมากขึ้น
2.2 การเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
สร้างโอกาสให้กลุ่ มเป้าหมายที่ใช้บริการเข้าถึงข้อมูล ของกรมอุตุนิยมวิทยา สามารถเข้าถึง ข้ อ มูล
ข่าวสารที่จ าเป็ น และเป็น ข้อมูล ที่ทัน สมัยเพื่อใช้ ในการแจ้งเตือน การป้องกันภัย การวางแผนงานในการ
ดาเนินงานของหน่วยงาน การวางแผนด้านคมนาคม การวางแผนในการดารงชีวิต ประกอบอาชีพและประกอบ
ธุรกิจได้ตรงตามที่ต้องการ เป็นประโยชน์ในการสืบค้นต่อยอดในทุกๆ ด้าน โดยการสร้างโอกาสให้ผู้ใช้บริการ
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี และเป็นช่องทางในการให้ข้อมูลและคาปรึกษาแก่กลุ่มเป้าหมาย
ผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มโดยตรง
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2.2.1 แผนงานการเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
ตามที่กาหนดกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการและลักษณะข้อมูลที่มีความละเอียดและเหมาะสมในแต่ละกลุ่ม
ผู้ใช้บริการนั้น ทาให้การเผยแพร่ข้อมูลนอกจากข้อมูลการพยากรณ์โดยทั่วไปแล้วจะต้องเป็นการเผยแพร่ข้อมูล
ในลักษณะเฉพาะกลุ่มมากขึ้นอีกด้วย ความหลากหลายของกลุ่มเป้าหมายทาให้ต้องตระหนักรู้ถึงระดับความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมของแต่ละกลุ่มด้วย ทาให้วิธี ข้อมูลที่จะใช้สื่ อสารต่างกันอีกด้วย ในบาง
กลุ่ ม ผู้ ใ ช้ บ ริ ก ารต้ อ งการภาษาที่ ง่ า ยต่ อ ความเข้ า ใจ ในบางกลุ่ ม จะต้ อ งการข้ อ มู ล ที่ เ ป็ น วิ ช าการ ดั ง นั้ น
กรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องทาความเข้าใจกับพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายนั้นๆ ด้วย
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยตรง
1) ศึกษาพฤติกรรมของผู้ใช้บริการในแต่ละกลุ่มอย่างละเอียด นอกจากข้อมูลที่ต้องการแล้ว ต้อง
ศึกษาความเข้า ใจ ทัศนคติ รวมทั้งพฤติกรรมการรั บข้ อ มูล ของแต่ล ะกลุ่ มด้ว ย โดยอาจจะใช้วิธีการของ
กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของแต่ละกลุ่ม
2) กาหนดลักษณะข้อมูลที่จะเผยแพร่ของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
3) จัดทารูปแบบข้อมูลของแต่ละกลุ่มเป้าหมายที่จะใช้เผยแพร่
4) ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลตามช่องทางการสื่อสารที่กาหนดของแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีข้อมูล พฤติกรรมการใช้ข้อมูลของกลุ่มผู้ใช้บริการข้อมูลที่ชัดเจน
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์อากาศตรงกับกับกลุ่มผู้ใช้บริการ
3) กลุ่มผู้ใช้บริการสามารถนาข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาไปใช้ประโยชน์ได้ดีขึ้น
4) สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างทั่วถึง
2.3 การป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
ตามที่มีหลายหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา องค์กรเอกชน นักวิชาการ ที่ออกมาให้
ข้อมูลและการพยากรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยา ในหลายครั้งข้อมูลมีความขัดแย้งกันรวมทั้งข้อมูลจะแตกต่างกับ
ข้อมูลที่มาจากกรมอุตุนิยมวิทยาก่อให้สั งคมมีความตระหนก หรือเกิดความเสีย หายขึ้น รวมทั้งอาจจะก่อ
ผลเสียต่อระบบเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เป็นรายได้หลัก
ของประเทศไทย ดังนั้นกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องมีมาตรการในการดาเนินการกับข้อมูลที่ขาดความน่าเชื่อถือ
เหล่านั้น สื่อสารให้ประชาชนเข้าใจ มีช่องทางการสื่ อสารเฉพาะที่รับรู้กันทั่วไปที่ทาให้สังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ที่ถูกต้องได้รวดเร็วและเป็นที่พึ่งในการตรวจสอบข้อมูลให้กับประชาชน
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2.3.1 แผนงานการป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
ปั จ จุ บั น มีการให้ ข้อมูล ข่าวสารทางด้านอุตุนิยมวิทยาจากหลายแหล่ ง ทั้งด้ว ยความปรารถนาดีที่
ต้องการให้ ป้ องกั น การสู ญเสี ย จากภัย ธรรมชาติ สั งคมได้ข้อมูล ทั้งที่เป็นจริงและที่มีการบิดเบือนเกินจริง
ก่อให้เกิดความวิตกและตื่นตระหนกเกินความเป็นจริง ทาให้รัฐบาลและกรมอุตุนิยมวิทยาต้องเสียทรัพยากร
ต่างๆ ในการให้ข้อมูลที่ถูกต้องกับสังคม รวมทั้งอาจจะทาให้สังคมเกิดความเคยชินกับข้อมู ลการเตือนภัยที่
ได้รับแล้วไม่เกิดเหตุการณ์ขึ้นจริงโดยการเพิกเฉยต่อการเตือนภัยในการป้องกัน เมื่อเกิดเกิดเหตุการณ์ขึ้นจริง
จะก่อให้เกิดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินได้
แนวทางการป้องกันข้อมูลข่าวสารที่บิดเบือน
1) จัดการดาเนินงานในการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่รวดเร็วตามที่กาหนด
2) เผยแพร่ข้อเสีย ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากข้อมูลที่บิดเบือน
3) สร้างเครือข่ายการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลอุตุนิยมวิทยา ซึ่งใช้ข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยตรง โดยร่วมมือกับสื่อมวลชน สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นต้น
4) กาหนดวิธีการดาเนินงานร่วมมือกับเครือข่ายที่กาหนด
5) ฝึกอบรมให้ความรู้กับเครือข่ายในการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
6) สนับสนุนให้เครือข่ายดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างเหมาะสม
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) สังคมและประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาที่ถูกต้อง
2) การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลการพยากรณ์ด้านอุตุนิยมวิทยาตรงกับความเป็นจริงมากขึ้น
3) มีการแจ้งเตือนภัยและการป้องกันภัยที่เหมาะสม
4) ความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากสาธารณภัยและภัยธรรมชาติของประเทศลดลง
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5. ยุ ทธศาสตร์ ด้ านการสร้ างความพึ งพอใจและความเชื่ อมั่ น (Social satisfaction and Confidence
Strategy)
การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาตามภารกิจนั้น เป้าหมายหลักคือ การตอบสนองต่อความต้องการ
ของประเทศ สังคมและประชาชน โดยการวัดผลและประเมินโดยรัฐบาลที่เป็นตัวแทนของประชาชน สังคมที่มี
ความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบทและการเปลี่ยนแปลงของโลก รวมทั้งประชาชนที่มีความต้องการ
เฉพาะตัวมากขึ้นตามกระแสเสรีนิยม ซึ่งการแสดงออกของกลุ่มเหล่านี้จะแสดงในรูปแบบความพึงพอใจ และ
ความเชื่อมั่นต่อการให้บริการของกรมอุตุนิยมวิทยา ถ้ารัฐบาลมีความเชื่อมั่นและเล็งเห็นความสาคัญของกรม
อุตุนิยมวิทยาที่มีต่อประเทศก็จะให้ความสาคัญและให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบงบประมาณที่เหมาะสมต่อ
การดาเนินงานและแผนงานในอนาคต รวมทั้งในรูปแบบการอานวยความสะดวกในการปฏิบัติภารกิจ ดังนั้น
แนวทางที่กรมอุตุนิยมวิทยาต้องดาเนินงานต่อไปคือ การตอบสนองต่อความพึงพอใจของกลุ่มคนดังกล่าวโดย
ต้องมีการกาหนดนโยบาย แนวทางและวิธีการในการดาเนินงานให้สอดคล้อง มีการประเมินผลความพึงพอใจ
และความเชื่อมั่นอย่างสม่าเสมอเพื่อนามาปรับปรุงการปฏิบัติงาน รวมถึง ต้องกาหนดสถานะของตนเองให้เป็น
ศูนย์กลางในด้านอุตุนิย มวิทยาของประเทศ ไม่ปล่อยให้ประชาชนไปให้ความสาคัญกับหน่วยงานอื่ นหรื อ
หน่วยงานในต่างประเทศ
เป้าหมาย
• ผู้ใช้บริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อการบริการ
• ประชาชนมีความเชื่อมั่นในการบริการของกรมอุตุนิยมวิทยา และสามารถนาข้อมูลไปประยุกต์ใช้ได้
ตามความต้องการ
• ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารตรงตามคาดหวัง และความต้องการ และเป็นไปอย่างทั่วถึง
• รัฐบาลเล็งเห็นความสาคัญของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตัวชี้วัด
• มีแผนงานและการดาเนินงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและประชาชน
• มีผลการสารวจความพึงพอใจและความเชื่อมั่นต่อกรมอุตุนิยมวิทยาจากผู้ใช้บริการ เป็นประจา
• งบประมาณของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้รับจากรัฐบาลเพิ่มขึ้น
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ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่น มีรายละเอียดดังนี้

5.

1

ประเด็ น ที่ 1 การสร้ า งความเชื่ อ มั่ น ต่ อ กรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ตามที่ ปั จ จุ บั น มี ห ลายหน่ว ยงานทั้ง
หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และนักวิชาการ ได้ออกมาให้ข้อมูลทางด้านอุตุนิยมวิทยา
อย่างแพร่หลายควบคู่ไปกับการให้ข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา ทาให้เกิดความสับสนในข้อมูลที่ไม่ตรงกันได้
และประชาชนจะนาข้อมูลมาเปรียบเทียบกับความเป็นจริงเสมอ รวมทั้งผลสารวจความเชื่อมั่นของประชาชนที่
มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยายังมีช่องว่างที่จะพัฒนาได้อีก และในมุมมองของรัฐบาลถ้าเล็งเห็นว่าบทบาทภารกิจของ
กรมอุตุนิยมวิทยามีความสาคัญต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทย พร้อมทั้งเชื่อมั่นว่ากรมอุตุนิยมวิทยาสามารถ
เป็นหน่วยงานหลักในบทบาทดังกล่าว จะทาให้รัฐบาลให้ความสาคัญและสนับสนุนการดาเนินงานรวมถึง
งบประมาณที่เพียงพอต่อการพัฒนาได้
1.1 การสร้างความพึงพอใจและความเชื่อมั่นของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา การดาเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐความสาคัญอยู่ที่การบริการตอบสนองความต้องการของประชาชน ดังนั้นความพึงพอใจของ
ประชาชนต่อการให้ บ ริ การของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ่ งที่จะต้องนามาพิจารณาที่จะดาเนินงานโดยมี
เป้าหมายสร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและผู้ใช้บริการ โดยต้องทราบประเด็นความคาดหวัง ความต้องการ ที่
จะมากาหนดผลลัพธ์ของการดาเนินงาน พร้อมทั้ง ต้องมีการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างต่อเนื่ อง
โดยผลจากการสารวจจะนาไปวิเคราะห์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาคุณภาพการ
บริการให้ตอบสนองความต้องการ และความคาดหวังของผู้ใช้บริการ เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น และเสริมสร้าง
ความพึงพอใจต่อการให้ บริ การ อัน จะส่ งผลดีต่อภาพลักษณ์ของกรมอุตุนิยมวิท ยาอีกด้ว ย โดยจะต้องให้
หน่วยงานอิสระ (Third Party) ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดาเนินการ
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1.1.1 แผนงานการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้สร้างแรงกดดันต่อองค์กรต่างๆ ให้แสวงหากลยุทธ์ที่
สร้างสรรค์และยืดหยุ่นมากขึ้ น โดยเฉพาะกรมอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบันที่มีคู่แข่งขันเกิดขึ้นทั้งจากในประเทศ
และจากต่างประเทศ แม้จะเป็นภารกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ได้แสวงหากาไรแต่สามารถตอบสนองต่อ
ความต้องการของสังคมได้ระดับหนึ่ง และมีบางกลุ่มผู้ใช้บริการนาข้อมู ลพยากรณ์ของกรมอุตุนิย มวิทยาไป
เปรียบเทียบกับการพยากรณ์ ขององค์กรอื่น ถ้าข้อมูลตรงกันและข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ถูกต้องก็จะไม่มีปั ญหา แต่ถ้าข้อมูลการพยากรณ์ของกรมอุตุนิยมวิทยามีความคลาดเคลื่ อนก็จะก่อให้ เ กิด
กระแสสังคมที่ขาดความเชื่อมั่นขึ้น และความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นได้ก็ ต่อเมื่อการนาข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยา
ไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ต่อตนเอง เกิดความสมัครใจที่จะยอมรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการคลาดเคลื่อนได้
รวมทั้ ง ความเชื่ อ มั่ น จะเกิ ด ขึ้ น ได้ อี ก ประการหนึ่ ง คื อ เมื่ อ เกิ ด ความมั่ น ใจและเชื่ อ มั่ น ระหว่ า งกั น โดยการ
แลกเปลี่ยนความสัมพั นธ์ภายใต้รูปแบบของความสัมพันธ์เชิง พันธะสัญญาหรือการสร้างความสัมพันธ์เชิง
ร่วมมือ
แนวทางการสร้างความเชื่อมั่นของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
1) สารวจความเชื่อมั่นของสังคมและประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการสอบถามหรือการจัด
สนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม พิจารณาว่าความเชื่อมั่นที่มีในระดับใด พร้อมทั้งหาประเด็นที่จะ
สามารถสร้างหรือทาให้เกิดความเชื่อมั่นได้
2) กาหนดแนวทางในการพัฒนาความเชื่อมั่นที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีมากขึ้นโดยทั่วไป จากผล
การสารวจ และนามากาหนดกลยุทธ์การประชาสัมพันธ์
3) ทาการประชาสัมพันธ์ บทบาทภารกิจ ความสาคัญและประโยชน์ที่ได้รับจากกรมอุตุนิยมวิทยา
ตามกลยุทธ์ที่กาหนด
4) ดาเนินการสร้างเครือข่ายอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทย โดยการให้ความรู้และสนับสนุนให้ภาค
ส่วนต่างๆ ช่วยเก็บข้อมูลสภาพอากาศ โดยเริ่มจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือภาคเอกชนที่สนใจ
5) กระบวนการการมีส่วนร่วมที่ให้กลุ่มภาคส่วนต่างๆ เป็นผู้จัดเก็บข้อมูลสภาพอากาศ กรมอุตุนิยมวิทยา
จะให้ข้อมูลการพยากรณ์อากาศเฉพาะกลุ่มนั้นๆ เป็นการแลกเปลี่ยน จะทาให้กลุ่มเหล่านั้นมี ความเชื่อมั่น
เนื่องจากเป็นผู้เก็บข้อมูลมาให้เอง
6) นาผลการสร้างความเชื่อมั่นของกลุ่มที่มสี ่วนร่วมมาทาการขยายผลในวงกว้าง
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) สังคมและประชาชนมีความเชื่อมั่นต่ออุตุนิยมวิทยา
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีเครือข่ายด้านอุตุนิยมวิทยาที่ยั่งยืน
3) รั ฐ บาลและประชาชนเล็ งเห็ นความส าคัญของกรมอุตุนิย มวิทยาพร้ อมสนับสนุน และจั ด สรร
งบประมาณที่เหมาะสมตามที่กรมอุตุนิยมเสนอ
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1.1.2 แผนงานการสร้างความพึงพอใจของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
การดาเนินงานของหน่วยงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องให้ ความสาคัญอยู่ที่การบริการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนและสังคม ดังนั้นการสร้างความพึงพอใจของประชาชนและสังคมต่อการให้บริการ
ของกรมอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ่งที่จะต้องนามาพิจารณาที่จะดาเนินงาน
แนวทางการสร้างความพึงพอใจของสังคมต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
1) สารวจความพึงพอใจของสังคมและประชาชนที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา โดยการสอบถามหรือการ
จัดสนทนาเชิงลึกกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม พิจารณาว่าความพึงพอใจที่มีในระดับ ใด พร้อมทั้งหาประเด็น
ที่จะสามารถสร้างหรือทาให้เกิดความพึงพอใจเพิ่มขึ้น
2) ทาการวิเคราะห์หาความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้ใช้บริการเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม
จาแนกให้ถูกต้องเพราะความต้องการนั้นถ้าตอบสนองได้จะมีความพึงพอใจ ถ้าตอบสนองไม่ได้จะเกิดความไม่
พึงพอใจ ส่วนความคาดหวังนั้นถ้าตอบสนองได้จะพอใจเพิ่มขึ้น ถ้าตอบสนองไม่ได้จะมีผลต่อความพึงพอใจน้อย
3) กาหนดแนวทางการดาเนินงานที่ทาให้เกิดความพึงพอใจที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยาให้มีมากขึ้น
รวมทั้งกาหนดแนวทางในการปรับปรุงการปฏิบัติงานในประเด็นที่มีความพึงพอใจน้อย โดยนาข้อมูลมาจากผล
การสารวจ
4) ดาเนินการสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการและสังคมเป็นประจาอย่างน้อย 2 ปีต่อครั้ง โดยใช้
บุคคลที่ 3 ที่เป็นหน่วยงานอิสระ (Third Party) ที่มีความน่าเชื่อถือเป็นผู้ดาเนินการ
5) กาหนดเป้าหมายระดับความพึงพอใจที่มีต่อกรมอุตุนิยมวิทยา และนามากาหนดเป็น ตัวชี้วัดที่
สาคัญในการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยามีแผนงานและแนวทางการดาเนินงานที่สร้างความพึงพอใจให้กับสังคมและ
ประชาชน
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีเป้าหมายที่ยกระดับความพึงพอใจของสังคมและประชาชนอย่างต่อเนื่อง
3) รัฐบาลและประชาชนยอมรับการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา และมีภาพลักษณ์ที่ดี
1.2 การพัฒนาองค์กรให้เ ป็น ศูน ย์กลางอุตุนิยมวิ ทยาของประเทศ เพื่อให้ การดาเนินงานด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยมีประสิทธิภาพสูงสุดและเป็นหลักในการป้องกันภัย สร้างความมั่นคงให้กับ
ประเทศและประชาชน กรมอุตุนิ ยมวิทยาจะต้องกาหนดสถานะขององค์กรให้เป็นหน่วยงานหลักทางด้าน
อุตุนิยมวิทยาของประเทศโดยการสร้างความเชื่อถือและยอมรับจากนานาชาติให้เป็นหน่วยงานหลักที่ให้ความ
ร่วมมือของประเทศไทย และเป็นหน่วยงานที่สนับสนุนหน่วยงานต่างๆ ในประเทศ ทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยา
จะต้องพัฒนาบทบาทและสร้างการยอมรับจากคนภายนอกด้วย ที่ต้องมีทั้งบุคลากรที่มีความสามารถ มีข้อมูล
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ที่ครอบคลุม มีเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีการประมวลผลที่รวดเร็ว มีงานวิจัยและวิชาการที่ดีสนับสนุน รวมทั้ง
จะต้องมีระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการพยากรณ์อากาศสารองเมื่อเกิดปัญหา
1.2.1 แผนงานการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วว่าข้อมูลการพยากรณ์ทางด้านอุตุนิยมวิทยาในปัจจุบัน มีการเผยแพร่จากหลาย
แหล่งทั้งจากภายในประเทศเองและจากต่างประเทศในหลายช่องทาง กรมอุตุนิยมวิทยาถือว่าเป็นหน่วยงาน
หลักและเป็นทางการของประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานที่เป็นช่องทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร
ทางด้านอุตุนิยมวิทยากับ องค์ กรระหว่างประเทศ ทาให้เป็นหน่วยงานมีข้อมูลทางด้านนี้มากที่สุ ด จึงต้อง
กาหนดสถานะของหน่วยงานให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศและสร้างประโยชน์ให้กับประเทศและ
สังคม
แนวทางการพัฒนาองค์กรให้เป็นศูนย์กลางอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
1) กาหนดเป้าหมายขององค์กรที่ให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน สร้างความมั่งคั่งที่ให้ข้อมูลการพยากรณ์สามารถสร้างประโยชน์ต่อประชาชนและเศรษฐกิจ
พร้อมทั้งเป็นองค์กรทีย่ ั่งยืนมีพัฒนาการอย่างต่อเนื่องรองรับการเปลี่ยนแปลงเพื่อตอบสนองต่อสังคม
2) ปรับเปลี่ยนแนวคิดบุคลากรที่มุ่งเน้นบริการให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นองค์ที่มีสมรรถนะสูง
และพัฒนาคนให้ทางานควบคู่กับเทคโนโลยีใหม่ได้
3) กาหนดแนวทางในการดาเนินงานในลักษณะในการสร้างพันธมิ ตรด้วยกระบวนการการมีส่วน
ร่วมกับทุกภาคส่วนทั้งในประเทศและต่างประเทศในภารกิจด้านอุตุนิยมวิทยา
4) การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาต้องดาเนินงานให้ได้ตามมาตรฐานสากล รวมทั้งมีการสร้าง
นวัตกรรม พร้อมใช้เทคโนโลยีในการดาเนินงาน
5) ก าหนดแนวทางการด าเนิ น งานที่ ท าให้ ก ารประสานงานจากหน่ ว ยงานและองค์ ก รสากลที่
เกี่ยวข้องกับงานด้านอุตุนิยมวิทยาต่างๆ ต้องประสานงานมาที่กรมอุตุนิยมวิทยา
6) เป็นองค์กรกลางที่มุ่งเน้นการวิจัยและงานวิชาการทางด้านอุตุนิยมวิทยาเขตร้อน
7) กาหนดบทบาทเป็นของกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วนอกจากเป็นผู้ ให้ข้อมูลการพยากรณ์แล้ว ยังมี
บทบาทเป็นผู้กากับดูแล (Regulator) มาตรฐานในเครื่องมือตรวจวัดและรูปแบบการพยากรณ์
8) ปรับปรุงแก้กฎหมาย กฎระเบียบที่สามารถรองรับภารกิจของกรมที่ให้บริการเชิงพาณิชย์ได้
9) การดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยา ต้องกาหนดเป้าหมายโดยมีตัวชี้วัดที่สาคัญในการดาเนินงาน
ทีส่ อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ประโยชน์ที่ได้รับ :
1) กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับของสังคมไทยและสากล
2) กรมอุตุนิยมวิทยามีการดาเนินงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
3) กรมอุตุนิยมวิทยามีแนวทางการดาเนินงานที่มุ่งเน้นความยั่งยืน
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บทที่ 5
แผนประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ได้มอบหมายให้ สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สานักงาน
ก.พ.ร. เป็นที่ปรึกษาจัดทาแผนยุทธศาสตร์ของกรมอุตุนิยมวิทยา ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) นั้น สถาบันฯ
ได้ดาเนินการศึกษาทบทวนยุทธศาสตร์และภารกิจของกรมอุตุนิยมวิทยา แนวทางเชิงนโยบายของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง รวมทั้งการรับฟังความคิดเห็น ของข้าราชการภายในกรมอุตุนิยมวิทยาโดยจัดประชุมหารือและการ
จัดสัมมนาเพื่อระดมความคิดเห็น รวมถึงการสารวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสี ยภายนอก อาทิ ผู้ใช้บริการ
ข้อมูล ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกร ประมง ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการก่อสร้าง นักวิชาการ เป็นต้น โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อนามาจัดทาแผนยุทธศาสตร์
20 ปี ของกรมอุตุนิ ย มวิทยา พร้อมทั้ งจัดทาแนวทางการประชาสัม พันธ์ ซึ่งประกอบด้วยการกาหนดแนว
ทางการประชาสัมพันธ์ในระดับกรมและระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค การพัฒนาประเด็นหลักในการสื่อสาร
ประชาสั ม พั น ธ์ การบู ร ณาการร่ ว มของหน่ ว ยงานในการประชาสั ม พั น ธ์ การสื่ อ สารภายในกรมเพื่ อ การ
ประชาสัมพันธ์ และการพัฒนารูปแบบการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานร่วมกัน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
แนวทางเชิงกลยุทธ์การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ของกรมอุตุนิยมวิทยา ประกอบด้วย 3 แนวทาง
ดังนี้
1. การกาหนดระดับการประชาสัมพันธ์
2. การพัฒนาประเด็น เนื้อหาในการสื่อสาร
3. การบูรณาการร่วมของหน่วยงาน
1. การกาหนดระดับประชาสัมพันธ์
ตามที่ ปั จ จุ บั น การประชาสั ม พั น ธ์ โดยรวมของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ท ยา จะด าเนิ น งานในลั ก ษณะการ
ประชาสัมพันธ์ในระดับกรม หรือศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคในแต่ละแห่งเป็นหลัก และโดยส่วนมากจะเป็นการ
ประชาสัมพันธ์ในภารกิจการพยากรณ์ ของกรมเป็นหลักในลักษณะเดียวกัน ทาให้งานของกรมในระดับนโยบาย
และยุทธศาสตร์ขาดการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมอย่างมีประสิ ทธิภาพ เพื่อให้สังคมรับทราบข้อมูลข่าวสารของ
ทั้งในภาพรวมในระดับกรมและในระดับการดาเนินงานของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค ทาให้ต้องกาหนดระดับการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมออกเป็น 2 ระดับ ตามภาพ
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1.1 การประชาสัมพันธ์ระดับกรม
เป็นการประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยา โดยมีประเด็นของการประชาสัมพันธ์ของ
งานต่างๆ ดังนี้
1) งานที่ดาเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของรัฐมนตรีที่ให้กระทรวงดาเนินการ
รวมทั้ งงานตามแนวทางของกระทรวงกระทรวงดิจิทั ล เพื่อ เศรษฐกิ จและสั งคมที่ เกี่ยวข้อ ง
และเป็นที่สนใจหรือมีผลกระทบต่อสังคมสูง
2) งานตามยุ ท ธศาสตร์ ก รมอุตุ นิ ย มวิท ยา รวมถึงยุ ท ธศาสตร์ของประเทศไทยที่ เกี่ย วข้ องกั บ
อุตุนิยมวิทยา มลภาวะที่กรมเกี่ยวข้องและที่ได้ดาเนินการ
3) การประชาสั มพั น ธ์ในประเด็นส าคัญ ที่ กาหนดโดยคณะทางานประชาสั มพั นธ์ของกรมโดย
ประเด็นเหล่านี้จะถูกถอดมาจากทั้งนโยบาย ยุทธศาสตร์ ที่กล่าวมาเป็นประเด็นสาคัญ
4) การประชาสัมพันธ์ในประเด็นที่เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งเป็นประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสูง รวมทั้ง
ในประเด็นที่เกิดผลกระทบต่อสังคม ชุมชนหรือเศรษฐกิจสูง ทั้งในทางบวกและทางลบ เช่น
การเกิดของพายุที่รุนแรง เป็นต้น ซึ่งกรมจะต้องมีการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องหรือข้อมูลอีก
ด้านหนึ่งให้สังคมรับทราบ
5) ด้ า นความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั งคมที่ ก รมด าเนิ น งาน ซึ่ งควรจะเป็ น งานหรื อ โครงการที่ ส ร้ า ง
ผลกระทบในทางบวกสูงหรือได้รับความสนใจและเห็นพ้องจากสังคม โดยที่เป็นโครงการหรือ
ภารกิจที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ทามาอย่างต่อเนื่องชัดเจนและไม่หลากหลายโครงการจนเกินไป
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1.2 การประชาสัมพันธ์ระดับศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
ซึ่งมีการประชาสัมพันธ์ในระดับนี้ จะแบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ
1) การประชาสัมพันธ์ภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคในสังกัดดาเนินการตามปกติ
โดยการประชาสัมพันธ์ไม่ใช่เพียงแต่ให้ทราบข้อมูลการพยากรณ์เท่านั้น ควรจะมุ่งเน้นให้ข้อมูล
ในผลจากการดาเนินงานหรือผลที่ จะเกิดขึ้นในการดาเนินงานที่สังคม เศรษฐกิจและประชาชน
ได้รับประโยชน์เป็นหลัก
2) การประชาสัมพันธ์การดาเนินงาน ผลการดาเนินงานและผลกระทบการดาเนินงานตามประเด็น
ส าคั ญ ที่ คณะท างานประชาสั มพั นธ์ ของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ท ยาก าหนด เพื่ อจะใช้ ในการสื่ อสาร
ประชาสั มพันธ์ผลงานของกรมอุตุนิ ยมวิทยาในลั กษณะการบู รณาการและทุกหน่ว ยงานมีการ
ประชาสัมพันธ์ที่สอดคล้องในทิศทางเดียวกัน
3) การประชาสั ม พั น ธ์ก ารมี ส่ ว นร่ว มกั บ ชุม ชนในพื้ น ที่ ของศู นย์อุ ตุ นิ ยมวิ ทยาภาค และสถานี
ตรวจวัดอากาศแต่ละแห่ง ทั้งการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน การสนับสนุนและการทาประโยชน์
ให้กับชุมชน
2. การพัฒนาประเด็นและเนื้อหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์
เพื่ อให้ การประชาสั มพั น ธ์ข องกรมอุตุ นิ ยมวิทยาเกิด ประสิ ท ธิผ ล และกลุ่ ม เป้ าหมายได้ รับ ข้ อมู ล
ข่าวสารตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด ไม่ก่อให้เกิดความสับสนหรือได้ข้อมูลที่ไม่ชัดเจนในทิศทางการดาเนินงาน
ของกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา จะต้ อ งมี ก ารก าหนดประเด็ น หลั ก และประเด็ น ส าคั ญ (Key Message) ในการ
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาในทุกๆ เดือนล่วงหน้า โดยมีกรอบในการกาหนดประเด็นสาคัญของการ
ประชาสัมพันธ์ ดังนี้

(Key Message)

2.1 ประเด็นสาคัญ (Key Message) ตามกรอบระยะเวลา
ซึ่งประเด็น ส าคัญนี้ ทางคณะทางานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องถอดประเด็นจาก
นโยบาย ยุทธศาสตร์กระทรวงและยุทธศาสตร์กรมอุตุนิยมวิทยา โดยต้องประสานงานกับผู้บริหารระดับสูงของ
กรมอุตุนิ ย มวิทยา อาทิ อธิบ ดี ผู้อานวยการกอง/ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค และผู้ บริห ารที่เกี่ยวข้อง กาหนด
ประเด็น สาคัญ ที่จ ะสื่ อสารกับ สังคมหรือสาธารณะตามกรอบระยะเวลา เพื่ อให้ สังคมรับทราบผลงานของ
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กรมอุตุนิยมวิทยา โดยปกติประเด็นสาคัญที่กาหนดควรจะมีระยะเวลาตั้งแต่ 1 เดือน ขึ้นไป เช่น ในปัจจุบัน
ประเด็นสาคัญที่ควรใช้ในการประชาสัมพันธ์ อาทิ
• บทบาทหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยา
• แผนยุทธศาสตร์ของกรม ที่ส่งผลกระทบและสร้างประโยชน์ให้กับสังคม
• การตอบสนองต่อการรองรับเป็น Hub ด้านการบินและการท่องเที่ยวของอาเซียน
• การปรับองค์กรให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง
• การพัฒนาและการปรับปรุงการดาเนินงานหรือการบริการ
• การสร้างประโยชน์ให้กับระบบเศรษฐกิจ สังคมและชุมชน
โดยประเด็ น ส าคั ญ นี้ จ ะมุ่ งเน้ น ให้ ส อดคล้ อ งกั บ แผนยุ ท ธศาสตร์ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิท ยาเป็ น หลั ก
ที่จะนามาสื่อสารให้สาธารณะรับทราบเป็นผลงานของกรมอุตุนิยมวิทยาร่วมกัน
2.2 นโยบายของรัฐบาลและนโยบายของรัฐมนตรี
ตามที่การปฏิบัติงานของกรมอุตุนิยมวิทยานอกจากดาเนินการตามนโนบายหลักและตามยุทธศาสตร์
ที่กาหนดแล้ว แต่ในการปฏิบัติงานปกติมักจะมีนโยบายของรัฐบาล รัฐมนตรีและอธิบดีเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง
และในนโยบายดังกล่าวในบางกรณีเป็นนโยบายเร่งด่วนและมีความสาคัญต่อสังคม จึงควรเป็นประเด็นที่ต้อง
น ามาใช้ ในการสื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ให้ กั บ สั งคมรับ ทราบ ควบคู่ไปกั บ ทาให้ รัฐ บาลหรือ รัฐ มนตรีเห็ น ว่า
กรมอุตุนิยมวิทยาได้ดาเนินงานและมีผลงานตามนโยบายที่มอบหมาย
2.3 ประเด็นที่สังคมให้ความสนใจสูงหรือประเด็นที่ส่งผลกระทบต่อสังคม
ซึ่งเป็ น ประเด็น สาคัญ ที่ กรมอุตุนิยมวิทยาต้องทาการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์ให้ สังคมรับทราบ
ซึ่งผลกระทบดังกล่าวอาจจะเป็นทั้งด้านผลกระทบบวกและผลกระทบด้านลบในบางกลุ่ม หรือในบางพื้นที่และ
มีความรุนแรง แต่อย่างไรก็ตามจะต้องให้ข้อมูลหรือเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นเพื่อป้องกันเหตุล่วงหน้า ตัวอย่าง
เช่ น กรณี ก ารเกิ ด พายุ ที่ มี ค วามรุ น แรงที่ จ ะเข้ าสู่ ป ระเทศไทยและอาจจะท าให้ เกิ ด ความเสี ย ห ายรุน แรง
หรือแม้กระทั่งการแปรสภาพของพายุที่ลดความรุนแรงลง เป็นต้น
3. การบูรณาการร่วมของหน่วยงาน
การบูรณาการร่วมของหน่วยงานโดยการจัดตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์กรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อทาให้
การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกิดประสิทธิภาพและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเกิดผลลัพธ์ไป
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ การสื่อสารประชาสัมพันธ์ในระดับกรมจะต้องได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
จากหน่วยงานภายในกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานภายนอกกรมอุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวข้อง โดยความร่วมมือ
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ดั งกล่ า วควรอยู่ ในรู ป แบบการบู ร ณาการความร่ว มมื อ ในการสร้า งแนวทาง ประเด็ น เนื้ อ หาการสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้องมีทีมงานร่วมภายในกรมรับผิดชอบร่วมกัน โดยมีรูปแบบการบูรณาการร่วม ดังนี้

3.1 จัดตั้งคณะทางานประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
โดยมีองค์ประกอบของคณะทางานดังนี้
• โฆษกกรมอุตุนิยมวิทยา โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องแต่งตั้งโฆษกประจากรมอุตุนิยมวิทยาขึ้นมา
ทาหน้าที่ในการสื่อสารกับสังคม
• ผู้บริหารกรมที่เกี่ยวข้อง
• ผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค โดยอาจจะแต่งตั้งเฉพาะผู้อานวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
บางท่านได้
• ผู้อานวยการกลุ่มงานประชาสัมพันธ์
• ฝ่ายประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
กาหนดให้ มี ก ารประชุ ม กั น อย่ างน้ อ ยเดื อ นละ 1 ครั้ง โดยการประชุ ม นั้ น ตั ว แทนที่ ม าจากแต่ ล ะ
หน่วยงานจะต้องรอบรู้งานของหน่วยงานตนเองอย่างครอบคลุม และจะต้องทาการสอบถามประเด็นหรือ
แนวทางหรือแผนการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตนเองก่อน เพื่อเป็นข้อมูลที่จะนามาประชุมคณะทางาน ทา
ให้เกิดการบูรณาการการประชาสัมพันธ์กันได้อย่างมี ประสิทธิภาพ โดยคณะทางานประชาสัมพันธ์มีบทบาท
และภารกิจ ดังนี้
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1) กาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องกาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ทั้งในระดับ
กรม ระดั บ ศูน ย์อุตุ นิ ย มวิทยาภาคและระดับ สถานีตรวจวัด ให้ มีความสอดคล้ องบู รณาการ
ร่วมกัน โดยการสื่อสารประชาสัมพันธ์จะต้องมุ่งเน้นที่ การพยากรณ์ในรายละเอียด ผลของการ
ดาเนินงาน หรือผลที่จะเกิดขึ้นจากโครงการหรือ กิจกรรมต่างๆ ที่กรมอุตุนิยมวิทยารับผิดชอบ
เป็นหลัก
2) กาหนดประเด็น หลั กในการสื่ อสารประชาสั มพัน ธ์ (Key Message) ร่วมกั น ตามที่ได้กล่ าว
มาแล้วในการพัฒนาประเด็นและเนื้อหาการสื่อสารประชาสัมพันธ์ โดยจะต้องทบทวนประเด็น
สาคัญที่ใช้เป็นแกนการประชาสัมพันธ์ร่วมทุกๆ เดือน โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนเพิ่มเติมหรือ
ใช้ของเดิมได้ การมีประเด็นสาคัญนี้จะทาให้การประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน และสามารถสร้างพลังการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้สูงขึ้นได้
3) การกากับเนื้อหาการประชาสัมพันธ์และการกาหนดผู้ให้ข่าวประชาสัมพันธ์ (Spokespersons)
คณะท างานจะต้ อ งก ากั บ และให้ ก รอบแนวทางในการสร้างเนื้ อ หาการประชาสั ม พั น ธ์ ใน
ภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาและกาหนดหลักการในการกาหนดตัว ผู้ให้สัมภาษณ์ในแต่ละ
ระดับตั้งแต่ อธิบดี หรือผู้อานวยการ รวมถึงบุคคลภายนอกที่เหมาะสม
4) กาหนดกรอบกาหนดการและตารางการประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยา เพื่อไม่ให้เกิดการ
ทับซ้อนกันในการประชาสัมพันธ์และให้ข่าว พร้อมทั้งการเชิญอธิบดีหรือผู้บริหารระดับสูงของ
กรมอุตุนิยมวิทยาไปร่วมประชาสัมพันธ์ไม่ให้ทับซ้อนเช่นกัน
5) การให้คาปรึกษา คณะทางานจะทาหน้าที่ให้คาปรึกษาทางด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้กับ
หน่วยงานต่างๆ ในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยา
6) การติดตามผลการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ทราบถึงประสิทธิผลการประชาสัมพันธ์ คณะทางาน
จะต้องติดตามผลตอบรับการประชาสัมพันธ์ในภาพรวม ซึ่งอาจจะใช้ทั้งการดูจากการลงข่าว
ของสื่อต่างๆ หรือทาการสารวจในบางครั้ง เพื่อนาประเด็นที่เป็นผลบวกต่อ กรมอุตุนิยมวิทยา
มาขยายผลต่อ หรือกรณีที่มีผลตอบรับในทางที่ไม่ดีจะได้ดาเนินการประชาสัมพันธ์ เพิ่มเติมหรือ
การประชาสัมพันธ์ใหม่
7) การจัดทารายงานการประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมอุตุนิยมวิทยาให้กับอธิบดีในทุกเดือน
เพื่อให้ทราบถึงความก้าวหน้าในการประชาสัมพันธ์ และผลตอบรับจากสังคม โดยมีประเด็น ที่
ต้องรายงาน คือ
• เรื่องที่ประชาสัมพันธ์
• ผลตอบรับของสังคมโดยการวิเคราะห์ข่าว
• รวมทั้ งการส ารวจความคิ ดเห็ นของสาธารณะต่ อภาพลั กษณ์ ของกรมอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาทุ ก
3 เดือน
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3.2 การกากับแนวทางการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค
คณะทางานจะกากับแนวทางการประชาสัมพันธ์ในประเด็นสาคัญ (Key Message) ที่กาหนดเพื่อให้
บทบาทและเนื้อหาในการประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค กับผู้บริหารกรมอุตุนิยมวิทยาไม่ทับซ้อน
กันและมีประเด็นเนื้อหาที่แตกต่างกัน รวมทั้งกากับและให้ข้อเสนอแนะการประชาสัมพันธ์ที่ให้ความสาคัญกับ
ผลการดาเนินงานของกรมอุตุนิยมวิทยาที่สังคมได้รับประโยชน์ใดบ้างเป็นหลักมากกว่าการประชาสัมพันธ์ใน
เรื่องพิธีการหรือแนวคิดการดาเนินงาน
3.3 การกาหนดแนวทางการประชาสัมพันธ์ในระดับกรม
คณะท างานจะต้ อ งเป็ น ผู้ ก าหนดแนวทางการประชาสั ม พั น ธ์ ใ นระดั บ กรม โดยมี ก ลุ่ ม งาน
ประชาสัมพันธ์ของกรมอุตุนิยมวิทยาเป็นหน่วยงานปฏิบัติหรือฐานะเลขาคณะทางาน ซึ่งมีบทบาทและภารกิจ
ดังนี้
1) การสร้ า งเนื้ อ หาประชาสั ม พั น ธ์ เมื่ อ ทางคณะท างานฯ ได้ ก าหนดประเด็ น การสื่ อ สาร
ประชาสัมพันธ์แล้ว จะต้องนาประเด็นเหล่านั้นมาสร้างเนื้อหาที่จะใช้ประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะต้อง
เป็ น เนื้ อหาที่ครอบคลุ มและใช้ข้ อความที่เข้าใจง่าย โดยต้องประสานขอข้อมูล จากหน่วยงาน
ภายในที่เกี่ยวข้อง และหาข้อมูลเพิ่มเติมจากแหล่งอื่นๆ หรือการรับรู้ของสังคมในประเด็นนั้นๆ
นามาทาการวิเคราะห์และจัดทาเป็นเนื้อหาสาหรับการประชาสัมพันธ์ในแต่ละกลุ่มเป้าหมาย หรือ
อาจใช้เป็นเนื้อหาเดียวกันขึ้นอยู่กับในแต่ละเรื่องของการประชาสัมพันธ์นั้นๆ
2) การจัดทาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ เกิดการบูรณาการ
ระหว่างหน่วยงานในสังกัดของกรมอุตุนิยมวิทยา ควรจะต้องมีการจัดทาระบบการเชื่อมโยงข้อมูล
กั น ระหว่ า งหน่ ว ยงาน โดยให้ ก ลุ่ ม งานประชาสั ม พั น ธ์ ข องกรมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเป็ น ศู น ย์ ก ลาง
โดยเฉพาะข้อมูลต่างๆ ในประเด็นสาคัญที่กาหนด จะต้องมีการส่งข้อมูล แผนการประชาสัมพันธ์
เข้ า มาในระบบร่ ว มกั น หรื อ การร้ อ งขอข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม เพื่ อความสะดวกในการหาข้ อ มู ล
ประชาสัมพันธ์และแผนการประชาสัมพันธ์ไม่เกิดการทับซ้อนกัน ต้องมีการสร้างเครื่องมือสื่อสาร
ภายในเพื่อการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้หน่วยงานภายในมีการสื่อสารกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยได้กาหนดเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสาร ดังนี้
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จากภาพจะเห็นได้ว่ามีเครื่องมือ 2 ชนิด และวัตถุประสงค์ที่ใช้แตกต่างกัน
• การก าหนดให้ มี PR TMD Group Line ขึ้ น ส าหรั บ คณะท างานฯ ใช้ ในการสื่ อ สาร
สั่งการติดตามข้อมูลระหว่างกันในคณะทางานฯ โดยสมาชิกประกอบด้วย สมาชิกของ
คณะทางานฯ แล้ว จะต้องมีอธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยาด้วยเพื่อช่วยให้การสื่อสารได้รับการ
ตอบสนองที่ดีขึ้น
• การสร้าง Web-based Application หรือเทคนิคที่เหมาะสมของคณะทางานฯ เพื่อใช้ใน
การส่งข้อมูล ข่าวสารระหว่างกัน ทั้งในกรณีมีข้อมูลที่ร้องขอและที่จัดส่งให้กัน โดยจะต้อง
ให้ทุกคนเห็นข้อมูลได้หมดทุกคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดประเด็นเชิงลบเกิดขึ้นจะต้อง
ได้รับข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างรวดเร็ว เพื่อนามาจัดทาข้อมูลชี้แจง โดยการส่ง
ข้อมูลจะส่งข้อมูลทั้งในประเด็นที่จะสื่อสารประเด็นบวก ประเด็นเชิงลบและข้อร้องเรี ยน
และจะจั ด เก็ บ เป็ น องค์ ค วามรู้ ที่ จ ะน ามาใช้ ชี้ แ จง สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ ได้ อี ก ถ้ า มี
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซ้าในอนาคต ซึ่งมีรูปแบบของความต้องการข้อมูลที่จะใช้ในการบูรณา
การในการประชาสัมพันธ์ร่วมกันตามแบบฟอร์มดังนี้

5-8

แผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี กรมอุตุนิยมวิทยา

แบบฟอร์มการสื่อสารประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

แนวทางการดาเนินงาน

การประชาสัมพันธ์ ประเด็น / แผนงาน / โครงการเพื่อบูรณาการ
หน่วยงาน------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเกี่ยวข้องกับ Key Message เรื่อง





ชื่อประเด็น / แผนงาน / โครงการ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลลัพธ์ที่ได้ / คาดหวัง
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มเป้าหมายที่จะสื่อสารประชาสัมพันธ์
 รัฐบาล / รัฐมนตรี
 องค์กรหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
 ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง
 สื่อมวลชน

 กลุ่มอาชีพต่างๆ
 ประชาชนหรือชุมชน
 สภา / สมาคมภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง
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ประเด็นในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์
1) ............................................................................................................................. ......................
2) ...................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................. ......................
4) ...................................................................................................................................................
5) ............................................................................................................................. ......................
เครื่องมือที่ประชามสัมพันธ์
 ส่งข่าว
 Social Media

 สัมมนาแถลงข่าว
 อื่นๆ

 สัมภาษณ์

ผู้ให้ข่าวสาร / สัมภาษณ์
 อธิบดี
 ผู้บริหารกลุ่มงาน

 ผู้อานวยการศูนย์ฯ ภาค
 อื่นๆ...........................................

 ผู้บริหารกลุ่มงาน

วัน/เวลาที่ดาเนินการ
วันที่.........../............./...............

เวลา..............................น.

ระดับความสาคัญทางข้อมูลข่าวสาร/ผลกระทบต่อสังคม
 มาก
 ค่อนข้างมาก

 ปานกลาง

 ต่า

ผู้จัดทา............................................

เป็ น แบบฟอร์มการสื่ อสารประชาสั มพันธ์ของหน่วยงาน ที่ห น่ว ยงานต่างๆ ต้องเตรียมข้อมูล เพื่ อ
นามาใช้ในการประชุมประจาเดือนของคณะทางานฯ ซึ่งแต่ละหน่วยงานอาจจะมีโครงการ แผนงานมากกว่า 1
โครงการได้ น ามาประชุ ม ร่ ว มกั น เพื่ อ ก าหนดการประชาสั ม พั น ธ์ ร่ ว มกั น ในระดั บ กรมหรื อ ระดั บ ศู น ย์
อุตุนิยมวิทยาภาคและกาหนดตารางงานเพื่อไม่ให้ทับซ้อนกัน
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รายงานประเด็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์ที่มีผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
วันที่........................................
เรื่อง/ประเด็น.....................................................................................
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ต้องบูรณาการข้อมูล
1............................................................................................................................ .............................
2.........................................................................................................................................................
3............................................................................................................................ .............................
4............................................................................................................................ .............................
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อกรม / หน่วยงาน หรือประชาชน
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ..............................
............................................................................................................................. ..............................
ข้อมูลที่ต้องการ
1...............................................................................
2...............................................................................
3...............................................................................
4...............................................................................

หน่วยงาน................................... ....................
หน่วยงาน.......................................................
หน่วยงาน................................... ....................
หน่วยงาน.......................................................
ผู้จัดทา
............................................

เป็ น แบบฟอร์ ม ส าหรั บ การประชาสั ม พั น ธ์ เมื่ อ มี ป ระเด็ น เชิ งลบเกิ ด ขึ้ น หรือ คาดการณ์ ว่า จะเกิ ด
ประเด็นที่จะเป็นประเด็นที่มีผลกระทบสูงหรือผลลบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งคณะทางานฯ ในฐานะฝ่ายเลขา
จะต้องให้หน่วยงานในสังกัดทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประเด็นนั้นๆ จัดเตรียมข้อมูลสนับสนุนเพื่อใช้ในการ
ชี้แจงและการประชาสัมพันธ์
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รายงานข้อมูลประเด็นผลกระทบต่อกรมอุตุนิยมวิทยา
หน่วยงาน....................................................................

วันที่..........................................

รายงานข้อมูลที่ต้องการ
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
การแก้ไขปัญหา
............................................................................................................................ ................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ / ข้อคิดเห็นต่อการประชาสัมพันธ์
......................................................................................................................... ...................................
............................................................................................................................. ...............................
............................................................................................................................................................

ผู้จัดทา............................................

เป็นแบบฟอร์มที่ใช้ในการรายงานข้อมูลในประเด็นเชิงลบหรือผลกระทบสูงที่คณะทางานต้องการ
ข้อมูลสนับสนุนและข้อร้องเรียนที่ต้องการทราบข้อมูล
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รายงานการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค / สถานีตรวจวัดอากาศ
กิจกรรมการประชาสัมพันธ์
ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค / สถานีตรวจวัดอากาศ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ความเกี่ยวข้องกับ Key Message / แผนงานประชาสัมพันธ์ เรื่อง






แนวทางการ
ดาเนินงาน

กิจกรรม ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผลลัพธ์ที่ได้ / คาดหวัง
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กลุ่มเป้าหมายของกิจกรรม
 รัฐบาล / ผู้กับกาดูแล
 บุคลากรภายในกรมอุตุนิยมวิทยา
 ผู้ใช้บริการ
 สื่อมวลชน
 ประชาชนทั่วไป
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ประเด็นในการสื่อสาร / ประชาสัมพันธ์
1) ............................................................................................................................. .....................
2) ..................................................................................................................................................
3) ............................................................................................................................. .....................
4) ............................................................................................................................................... ...
5) ............................................................................................................................. .....................
เครื่องมือที่ประชาสัมพันธ์
 ส่งข่าว
 Social Media
ผู้ให้ข่าวสาร/สัมภาษณ์
 อธิบดี
 อื่นๆ...........................................
วัน/เวลาที่ดาเนินการ
วันที่.........../............./...............

 สัมมนาแถลงข่าว
 อื่นๆ

 สัมภาษณ์

 ผู้อานวยการท่าอากาศยาน

 โฆษกกรม

เวลา..............................น.

ผู้จัดทา............................................

เป็ น รายงานที่ ศู น ย์ อุ ตุ นิ ย มวิท ยาภาค / สถานี ต รวจวัด อากาศในแต่ ล ะแห่ งที่ จะจัด กิ จ กรรมการ
ประชาสัมพันธ์ ต้องส่งข้อมูลเข้ามาที่คณะทางาน เพื่อการบูรณาการข้อมูลร่วมกัน และสามารถต่อยอดการ
สื่อสารประชาสัมพันธ์ในภาพรวมของกรมฯ ได้
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3.4 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ
ในการสร้ างความร่ วมมือกับหน่ วยงานอื่นๆ นอกเหนือจากหน่ วยงานในกรมอุตุนิ ยมวิทยานั้น เพื่อให้
การประชาสั มพั นธ์ของกรมอุตุนิ ยมวิทยาเกิดประสิทธิผล และเป็ นที่ ยอมรับจากสาธารณะ จะต้องได้รับความ
ร่ วมมื อจากหน่ วยงานภายนอกหรื อบุ คคลที่ สาม เช่ น หน่ วยงานภาครัฐ องค์ กรเอกชน ผู้ ประกอบการต่ างๆ
นักวิชาการหรือแม้กระทั่งผู้นาทางความคิดของสังคม โดยกรมอุตุนิยมวิทยาจะต้องสร้างความร่วมมือและทาความ
เข้าใจให้กับหน่วยงานต่างๆ ดังกล่าว หรือสรรหาผู้พูดที่เหมาะสมในแต่ละประเด็นนั้นๆ มาให้ข่าวหรือพูดกับสังคม
แทนกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างสม่าเสมอ ซึ่งจะต้องมีการประสานงานกันใกล้ชิดอย่างสม่าเสมอ โดยเฉพาะในประเด็น
ที่เป็นผลลัพธ์ (Outcome) ของการดาเนินงาน
3.5 กาหนดกลไกและช่องทางการประชาสัมพันธ์
การกาหนดกลไกและช่องทางการประชาสัมพันธ์ในแต่ละเรื่องว่าจะประชาสัมพันธ์ในรูปแบบใดและ
ช่องทางใด ซึ่งขึ้น กับ ความส าคัญ ของข่าวสารและตัวบุคคลที่ให้ ข่าว โดยควรกาหนดให้ เป็นกรอบแนวทาง
มาตรฐาน ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายที่กาหนดด้วยเช่นกัน อาทิ
- การส่งข่าว
- การสัมภาษณ์
- การแถลงข่าว
- การจัดสัมมนา
- การพาสื่อมวลชนลงพื้นที่จริง
- การโพสต์ข้อมูลลง Social Media
- ช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม
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ระบบอุตุนิยมวิทยาของตางประเทศ
และประเทศไทย

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก
ระบบอุตุนิยมวิทยาของตางประเทศและประเทศไทย
งานดานอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศนั้นมีความแตกตางกันออกไปตามบริบทของแตละประเทศ
ตนเอง ไมวาจะเปนทางดานโครงสรางการบริหาร จํานวนบุคลากร บทบาทหนาที่ความรับผิดชอบ สภาพภูมิ
ประเทศ สภาพภูมิอากาศ รวมไปถึงเทคโนโลยีที่นํามาใชในการดําเนินดานอุตุนิยมวิทยาก็มีความแตกตางกัน
อยางชัดเจน ดังนั้นในบทนี้จึงไดทําการรวบรวมระบบงานอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศเพื่อแสดงใหเห็นถึง
รูปแบบ ระบบการทํางานของแตละประเทศ วามีรูปแบบการทํางานดานอุตุนิยมวิทยาอยางไร รวมไปถึงไดทํา
การเปรียบเทียบใหถึงความเหมือนหรือแตกตางกันในดานตางๆ ของแตละประเทศ เพื่อนําขอมูลเหลานี้มาปรับ
ใชในการทํางานดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศไทยตอไป
1. สํานักงานอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ ประเทศอังกฤษ (Meteorology Office ; MET Office)
ในป ค.ศ.1854 รั ฐ บาลได จั ด ตั้ ง หน ว ยงานเรี ย กว า Experimental government department
ซึ่งตอมาไดพัฒนาเปน MET Office ภายใตสังกัดคณะกรรมการการคา (Board of Trade) มีจุดมุงหมายเพื่อ
การวิจัยเพื่อการพยากรณสภาพอากาศ โดยกําหนดวัตถุประสงคหลักเพื่อปองกันความปลอดภัยใหแกเรือและ
ลูกเรือที่อยูในทะเล
งานของ MET Office ในชวงแรกคือ การสรางงานอุตุนิยมวิทยาใหเปนงานวิทยาศาสตรและมี การ
พัฒนาเทคนิคพื้นฐานของการพยากรณอากาศที่ทันสมัย การพัฒนาการใหบริการเตือนภัยพายุครั้งแรกประสบ
ความสําเร็จ โดยการใชเฟรมผาใบปกคลุมในรูปทรงที่แตกตางกัน เพื่อแจงเตือนเรือถึงอันตรายที่จะเกิดขึ้นโดย
การใชแสงสวางดวยไฟในเวลากลางคืน เพื่อใหสามารถใหคําเตือนในชวงเวลาใดก็ได นอกจากนี้ยังมีการบุกเบิก
เทคนิคในการพยากรณสภาพอากาศ เชน แผนภูมิสรุปการสังเกตสภาพอากาศที่ถายในเวลาเดียวกันกับการ
วาดภาพบนแผนที่ เ พื่ อ ช ว ยในการพยากรณ ซึ่ ง เป น เทคนิ ค ที่ ยั ง คงใช ม าจนถึ ง ป จ จุ บั น การทํ า งานได มี
การวางรากฐานสําหรับอนาคตของสํานักงานโดยใชระบบ “วิทยาศาสตรใหม” จนถึงปจจุบัน
1.1 การดําเนินการในกิจกรรมที่สําคัญของ MET Office ที่ผานมาในอดีต
การโทรเลข
จากจุดเริ่มตนของ MET Office ตอมาไดรับการพัฒนาความสามารถอยางรวดเร็วเพื่อสรางความสามารถ
ในการพยากรณอากาศที่สูงมากกวาที่เคยเปนใหอยูในระดับชั้นนํา โดยอาศัยเทคโนโลยีที่มี โดยการใชโทรเลข
ไรสายบนเรือในป 1909 เปนกาวที่สําคัญ มีการสังเกตการณและพยากรณอากาศ และสงขอมูลไดอยางรวดเร็ว
และอยางมีนัยสําคัญในการใหบริการ
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กระทรวงกลาโหม
ในชวงสงครามโลกครั้ งที่ 1 เปนที่ยอมรั บว าการทําความเขาใจสภาพอากาศและความสามารถในการ
พยากรณอากาศนั้นจะมีสวนชวยใหการสนับสนุนการดําเนินงานทางการทหารและเสริมความปลอดภัย ดวยเหตุผลนี้
สํ านั กงาน MET Office จึ งอยู ภายใต การบริ หารของกระทรวงกองทั พอากาศ ซึ่ งต อมาคื อกระทรวงกลาโหม
หลังสงครามไดมีการยกฐานะหนวยงานเปนสวนงานบริการที่สําคัญของกองทัพอังกฤษ
การยกพลขึ้นบกในสงครามโลกครั้งที่ 2
การเขาใจในสภาพอากาศเปนสิ่งสําคัญตอความสําเร็จของกองกําลังพันธมิตรในการยกพลขึ้นบกใน
เดือนมิถุนายนป 1944 เจาหนาที่สํานักงาน MET Office ไดพยากรณอากาศและแนะนําวันที่เหมาะสมสําหรับ
วันที่มีสภาพอากาศเป ดเหมาะสําหรับ การยกพลขึ้นบก ซึ่งในชวงระยะเวลาดั งกลาวมีจํานวนนอยวั น มาก
สําหรับการดําเนินงานที่กองทัพจะบุกไปขางหนา
พายุคลื่น (Storm Surge)
ในป 1953 ในบางพื้นที่ไดเกิดพายุรุนแรงขึ้นในประเทศ ทําใหภาวะน้ําทวมชายฝง เกิดภัยพิบัติการ
สู ญเสี ย ชี วิ ตแถวชายฝ งทะเลเหนื อในประเทศอั งกฤษและฮอลแลนด ดว ยเหตุภัย พิบัตินี้นําไปสูการจัดตั้ง
หน ว ยงานการให บ ริ ก ารการพยากรณ พ ายุ ที่ จ ะเกิ ด เพื่ อ เป น การเตื อ นภั ย ทางธรรมชาติ ล ว งหน า ที่ จ ะ
เกิดขึ้น นอกจากนี้ยังเปนการแจงเพื่อใหมีการวางแผนและการกอสรางสิ่งที่จําเปนตางๆ เชน การกอสราง
Barrier ริมแมน้ําเทมส เปนตน
เทคโนโลยี คอมพิวเตอร และดาวเทียม
ในป 1959 MET Office ไดจัดซื้อคอมพิวเตอรเครื่องแรก Ferranti Mercury ทําใหความสามารถใน
การทําการคํานวณ 30,000 รายการนั้นทําการคํานวณภายในวินาที ซึ่งการพัฒนานี้ไดถือวาเปนขั้น ตอนที่
สําคัญในการพยากรณอากาศ จากจุดนี้ที่มีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมีความกาวหนาและความสามารถของ
เครื่องคอมพิวเตอรที่มีมากขึ้นก็เปนบทบาทสําคัญในการทําใหการพยากรณมีความถูกตองมากขึ้น
ในป 1960 การปฏิวัติทางดานการใหบริการของดาวเทียมทําใหเกิดการกาวกระโดดในเครื่องมือชวย
การพยากรณสภาพอากาศ ในป 1977 ดาวเทียมตรวจสภาพอากาศยุโรป Meteosat 1 เปดตัวเปนครั้งแรก
ทําใหเกิดการผลักดันใหงานอุตุนิยมวิทยากาวหนายิ่งขึ้น
การบินและสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง
ในป 1984 MET Office มีหนวยงานที่มีชื่อวา World Area Forecasting Center (WAFC ) เพื่อชวย
สําหรับงานที่เกี่ยวกับการบินพลเรือน ซึ่งเปนเพียงหนึ่งในสองศูนยที่มีในขณะนั้น รวมกันกับศูนยวอชิงตัน เพื่อ
ชวยในการพยากรณอากาศสําหรับการบินที่มีระดับเพดานการบินสูง หลังจากการเกิดพายุขึ้นระหวางวันที่
15-16 เดือนตุลาคม ป 1987 มีการจัดตั้งศูนยการใหบริการแกประชาชนในการเตือนภัยในกรณีที่อากาศมี
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การเปลี่ยนแปลงอยางรุนแรง (National Severe Weather Warning Service ; NSWWS) สําหรับประเทศ
อังกฤษขึ้น ศูนยแหงนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อใหคําเตือนแกประชาชนทั่วไป เพื่อที่จะชวยปกปองชีวิตและทรัพยสินจาก
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่รุนแรง
อากาศเปลี่ยนแปลง (Climate Change)
ในป 1990 MET Office ไดเปดศูนยเฉพาะสําหรับการวิจัยของสภาพภูมิอากาศของโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
อยางรวดเร็ว เปนศูนยกลางการผลิตและการสํารวจวิจัยของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และมีหนาที่ในการ
ใหคําแนะนําที่มีความสําคัญตอประเทศอังกฤษและรัฐบาลทั่วโลก โดยทํางานรวมกับคณะกรรมการระหวางรัฐวา
ดวยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ดวยความเชี่ยวชาญของ MET Office ไดชวยใหเกิดนโยบายไปยังทั่วโลก
ในการแกปญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและปรับตัวเขากับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
1.2 การใหบริการดานตางๆ ของ MET Office
ในฐานะที่เปนหนวยงานระดับโลก และเปนผูนําในการใหบริการสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ MET
Office มีพนักงานมากกวา 1,700 คน และมีสํานักงาน 60 แหงทั่วโลก เปนหนวยงานที่มีลักษณะกองทุนการคา
(Private Fund) ภายแผนกธุ รกิ จ พลั งงาน และยุ ทธศาสตร อุ ตสาหกรรม (Business, Energy and Industry
strategy ; BEIS) มีการดําเนินงานในเชิงพาณิชย ดําเนินงานภายใตเปาหมายที่กําหนดไว Met Office ไดรับการ
ยอมรับวาเปนหนึ่งในนักพยากรณที่ถูกตองที่สุดของโลกที่ใชมากกวา 10 ลาน การสังเกตการณสภาพอากาศตอวัน
มีการสรางแบบจําลองบรรยากาศที่ทันสมัย และมีซูเปอรคอมพิวเตอรที่มีประสิทธิภาพสูงในการสราง 3,000
การพยากรณ มีการปรับแตงตามความตองการ และการบรรยายสรุปแบบรายวัน ขอมูลทั้งหมดเหลานี้จะถูกสงไป
ยังลูกคาที่หลากหลายของหนวยงาน ทั้งที่เปนหนวยงานของรัฐบาล หนวยงานเอกชน และประชาชนทั่วไป รวมถึง
กองทัพและองคกรอื่นๆ
ดานการใหบริการสาธารณะ
การใหบริการรายงานสภาพอากาศสาธารณะ (Public Weather Service ; PWS) ซึ่งเปนการพยากรณ
อากาศสําหรับประชาชนที่จะชวยใหพวกเขาตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมวันตอวันของพวกเขา บริการรายงานสภาพ
อากาศแหงชาติ มีการเตือนภัยที่อาจจะเกิดขึ้นจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปใหประชาชนทราบลวงหนาอัน
อาจสงผลกระทบตอความปลอดภัยของประชาชน
ดานสุขภาพ
MET Office ทํ า งานร ว มกั บ สํ า นั ก บริ ห ารงานสุ ข ภาพแห ง ชาติ (National Health Service ; NHS)
โดย NHS จะเป นหน วยงานที่ นํ าข อมู ลเกี่ ยวกับสภาพอากาศที่ ส งผลต อการดํ าเนิ นงานของโรงพยาบาลมาใช
ประโยชน เพื่ อช วยให โรงพยาบาลสามารถจั ดการ workload ได ดี นอกจากนี้ ยั งสามารถให คํ าปรึ กษาแก
โรงพยาบาลทีช่ วยใหคนไขที่มีเงื่อนไขทางการแพทยบางอยางหากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไปมีผลตอสุขภาพ เพื่อที่จะ
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ชวยใหพวกเขามีสุขภาพที่ดีและออกจากโรงพยาบาลไดโดยเร็ว มีการจัดการในภาวะที่สภาพอากาศมีผลตอการเกิด
โรคระบาด เปนตน
ดานการขนสงและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง
การบริการสําหรับการการพยากรณที่ชวยในการขนสง รวมถึงคําแนะนําที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่จะ
สงผลกระทบตอการเดินทางและขนสงทางบกบนถนน การเดินทางและขนสงทางอากาศ และการเดิ นทาง
ทางทะเล นอกจากนี้ยังให ขอมูลรายละเอียดเพื่อชว ยในการดําเนิน งานธุร กิ จที่หลากหลายที่อาจจะไดรับ
ผลกระทบจากสภาพอากาศ และส งผลกระทบต อ ความต อ งการใช ไ ฟฟ าและก า ซ หรื อส งผลกระทบต อ
ยอดขายสูง เปนตน
ดานการปองกันประเทศและการใหขอมูลแกหนวยงานของรัฐ
การทํางานของ MET Office ในสวนของงานที่เกี่ยวของกับการปองกันประเทศ รวมถึงการใหรายงาน
การพยากรณอากาศสําหรับการปฏิบัติการทางทหารในพื้นที่ตางๆ ของโลก เปนการสนับสนุนการพยากรณ
อากาศให แก กระทรวงกลาโหม คํ า แนะนําจะชว ยใหห นว ยงานทหารสามารถตัดสิน ใจในเชิงยุ ทธศาสตร
การดําเนินงานตามแผน และการจัดกําลังบุคลากรทางทหาร การใหบริการตางๆ ได เชน การปองกันกําลังพล
ทางทหารในระหวางการปฏิบัติการอันเนื่องจากผลกระทบจากสภาพอากาศที่เลวราย เชน ความเครียดที่เกิด
จากความรอน เปนตน
นอกจากนี้ยังมีการบริการใหหนวยงานของรัฐบาล ไดแก คําแนะนําในการตรวจสอบดานสิ่งแวดลอมที่
เกี่ยวเนื่องกับการแพรกระจายของโรคแมลงที่เปนพาหะอันเนื่องมาจากสภาพอากาศ เชน Bluetongue หรือ
การเกิดอันตรายจากควันพิษหรือเถาภูเขาไฟ
ดานสภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงของโลก (Climate Change)
การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) ไดกลายเปนเรื่องที่สําคัญมากขึ้ น
เรื่อยๆ และการวิจัยของ MET Office จะชวยสรางภาพที่ชัดเจนสําหรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้น และผลกระทบ
ที่จะมีตอโลกและชีวิตของมนุษย เปนบทบาทสําคัญของ Met Office ในการใหขอมูล และสงหลักฐานตางๆ
ที่จะชวยสนับสนุนการพยากรณสภาพอากาศที่โลกจะรอนขึ้นอยางนอย 2 องศาเซลเซียส และมีการเสนอแนะ
มาตรการปองกันการปลอยกาซเรือนกระจกไมใหสูงขึ้นในอนาคตเพื่อคนรุนใหม
การใหคําแนะนําและบริการที่เหมาะสําหรับลูกคา เพื่อชวยใหพวกเขาเริ่มสามารถปรับตัวเข ากับ
ผลกระทบของการเปลี่ ย นแปลงสภาวะภู มิอากาศของโลก ทั้ งนี้ร วมถึ งโครงการที่มุงเนน ไปที่การปองกั น
ประเทศ, การขนสง, พลังงาน, น้ําประปา, การปองกันน้ําทวม สุขภาพและปญหาอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้น นอกจากนี้
MET Office จะใช ความเชี่ย วชาญในความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก เพื่อเสนอ
คําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการลดความเสี่ยง รวมถึงการปรับตัวใหสามารถเขากับผลกระทบที่เกิดขึ้นไดเปนอยางดี
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ในวันที่ 1 สิงหาคม ค.ศ. 2011 ถือวาเปนการครบรอบ 150 ป ที่มีการตีพิมพรายงานการพยากรณ
อากาศขึ้นเปนครั้งแรกในประเทศในหนังสือพิมพ Times newspaper การพัฒนาอยางยั่งยืน
1.3 กิจกรรมสําคัญที่ MET Office ดําเนินการ
MET Office เป น หน ว ยงานที่ ช ว ยให ป ระชาชนมี ข อ มู ล ในการตั ด สิ น ใจเกี่ ย วกั บ ชี วิ ต และการ
ดํารงชีวิต ดังนั้นการพัฒนาอยางยั่งยืนของหนวยงานคือหัวใจของจุดประสงคของ MET office
การทํางานของ MET Office ตองอยูในระดับแนวหนาของโลกในการรายงานสภาพอากาศและสภาพ
ภูมิอากาศ ดวยวิทยาศาสตร เพื่อการปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น เพื่อสรางความเจริญรุงเรืองและ
ความเป น อยู ที่ ดี ข องประชาชน MET Office ได ใ ห ก ารบริ ก ารพยากรณ ที่ ถู ก ต อ งมานานกว า 160 ป แ ล ว
ซึ่งจะชวยใหประชาชนสามารถตัดสินใจไดวาจะมีการดําเนินชีวิตอยางไรในวันตอวัน และรวมถึงการวางแผน
ชีวิตในระยะยาว วันนี้อาจจะชวยใหประชาชนสามารถกําหนดแผนไดวาจะออกไปเที่ยว หรือซักผา หรือพรุงนี้ควร
จะทําอะไร นอกจากนี้ MET Office ยังอาจจะชวยปกปองโครงสรางพื้นฐานของชาติที่สําคัญ ตอไปในอนาคตการ
พัฒนาดานวิทยาศาสตรของ MET Office จะชวยใหหนวยงานภาครัฐบาลและภาคเอกชนมีขอมูลในการตัดสินใจ
และมี ขอมู ลที่ จะช วยให สามารถปรั บตั ว และสร างความเจริ ญเติ บโตให กับหนวยงาน ภายใต เงื่ อนไขสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
1.4 โครงสรางการบริหารงานของ MET Office
เดิม MET Office อยูในสังกัดกระทรวงกลาโหม และในป 2011 ไดเปลี่ยนมาอยูภายใตสังกั ดของ
Department for Business Innovation and Skills (BIS) และป จ จุ บั น เป น หน ว ยงานภายใต สั ง กั ด ของ
Department for Business Energy and Industrial Strategy (BEIS) ทั้งนี้ MET Office เปนกองทุนการเงิน
(Private Fund) ดังนั้นหนวยงานจะตองบริหารงานในเชิงพาณิชย ตองสามารถบริหารงานหนวยงานใหเปนไป
ตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่หนวยงานตั้งไว และเปนแผนงานที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการบริ หาร
และรัฐมนตรีที่เกี่ยวของ
คณะกรรมการบริหาร
Met Office บริหารงานโดยคณะกรรมการที่มีความเปนอิสระ มีประธานกรรมการที่ไมใชผูบริหารงาน
ประจํ า คณะกรรมการบริ ษัทมี ห น า ที่พัฒ นากลยุทธร ะยะยาวของสํานัก งาน MET Office คณะกรรมการ
สนับสนุนการบริหารและความทาทายของหนวยงาน เพื่อที่จะใหความชวยเหลือในการสงมอบงานที่เปนไป
ตามขอตกลงตามตัวชี้วัด (KPIs) คณะกรรมการจะตองใหการสนับสนุนที่จะสรางความตระหนักในภารกิจของ
หนวยงานที่จะสรางผลกระทบตอผูเกี่ยวของทุกภาคสวน และจะตองมีการทํางานที่สรางความสัมพันธกับภายนอก
และเปนประโยชน คณะกรรมการประกอบดวยสมาชิกที่มาจากภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของ เปนกรรมการอิสระ
เปนผูแทนหนวยงานของรัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
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ในสวนของผูบริหารนั้น บทบาทของผูบริหารจะดําเนินงานในลักษณะของการปฏิบัติงานแบบวันตอ
วันเปนผูนําทิศทางและการบริหารจัดการของสํานักงาน MET Office เพื่อใหแนใจวาการดําเนินงานที่ประสบ
ความสําเร็จตามเปาหมาย วัตถุประสงค และตัวชี้วัดที่กําหนดไว (KPIs) เปนการดําเนินงานการเปลี่ยนแปลง
เชิงกลยุทธ และการดําเนินการตัดสินใจเชิงกลยุทธที่รับมอบหมายมาจากคณะกรรมการ มีการสื่อสารที่สําคัญ
และมีการตัดสินใจลงทุนที่ใหผลตอบแทนที่ดี มีพนักงานทํางานภายใตการนําของประธานเจาหนาที่บริหาร
และดําเนินการอยางเปนทีมโดยมีเปาหมายรวมกันในความสําเร็จตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
ฝายบริหารจะประกอบไปดวย
- ประธานเจาหนาที่บริหาร (Chief Executive Officer)
- หัวหนานักวิทยาศาสตร (Chief Scientist) โดยใน MET Office มีนักวิทยาศาสตรที่เปนนักวิจัย
จํานวนกวา 500 คน จะทําหนาที่ดูแลงานดานการวิจัย ดานวิทยาศาสตร
- ผูอํานวยการดานกลุมธุรกิจ (Interim Business Group Director) ดูแลดานการบริหารงานของ
MET Office
- ผูอํานวยการดานทรัพยากรมนุษย (Director of Human Resources) ดูแลงานดานบุคคลของ
MET Office
- หัวหนาดานปฏิบัติการ (Chief Operating Officer) ดูแลงานดานปฏิบัติการการพยากรณอากาศ
วันตอวัน 24 ชั่วโมงตอวัน 365 วัน/ป ทั้งนี้มีหนาที่ควบคุมคุณภาพของงานใหไดตามที่กําหนดไว
ในเปาหมาย
- ผูอํานวยการฝายเทคโนโลยีและประธานเจาหนาที่ฝายสารสนเทศ รับผิดชอบในการพัฒนาและ
การดําเนินกลยุทธดานไอทีของหนวยงาน และพัฒนาดานเทคโนโลยีตางๆ ดานคอมพิวเตอรที่มี
ประสิทธิภาพสูง (HPC) ที่มีความสามารถและสามารถประมวลผล มีระบบการจัดเก็บขอมูล
- ผูอํานวยการดานหนวยงานของรัฐ รับผิดชอบสําหรับทุกบริการที่เกี่ยวของกับหนวยงานภาครัฐ
- ประธานเจาหนาที่ฝายการเงิน รับผิดชอบทางดานการเงินของหนวยงาน
1.5 การใหบริหารดานสภาวะอากาศตอสาธารณะ (Public Weather Service)
Met Office ใหบริการขอมูลที่หลากหลายทางดานอุตุนิยมวิทยาเรียกวาการใหบริการดานสภาวะ
อากาศตอสาธารณะ (Public Weather Service; PWS) การดําเนินงานในสวนนี้ไดรับงบประมาณจากรัฐบาล
ประเทศอังกฤษ ภารกิจนี้เปนการดําเนินงานในลักษณะของปฏิบัติการรายวัน วันตอวัน การพยากรณในทุกพื้นที่
การพยากรณในระยะยาว และการเตือนภัย ความรับผิดชอบรวมถึงการเตือนภัยจากการที่อากาศเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรุนแรง ซึ่งเปนการเตือนภัยลวงหนาตอสาธารณะ การใหบริการในกรณีเรงดวนตอประชาชน และภาค
ธุรกิจตางๆ รวมถึงรัฐบาล เปาหมายของ PWS ไดแก
• ผลิตงานการพยากรณอากาศซึ่งจะเปนขอมูลที่สําคัญตอสาธารณะ ซึ่งทําใหประชาชนสามารถ
ตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมแบบวันตอวัน
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• เตื อ นภั ย ให ป ระชาชนรั บ ทราบถึ ง การเปลี่ ย นแปลงไปของของอากาศที่ รุ น แรง เพื่ อ บรรเทา

ผลกระทบที่เกิดขึ้น ทําใหเอื้อตอการปองกันชีวิตทรัพยสินและโครงสรางพื้นฐาน
• ปรับปรุงการพยากรณสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศโดยพัฒนาผานงานวิจัย
• ปฏิบัติตามขอผูกพันระหวางประเทศในนามของรัฐบาลประเทศอังกฤษ
• ใหประชาชนสามารถเขาถึงขอ มูลตางๆ ทีจําเปนดานสภาพอากาศ ทั้งนี้เปนขอมูลที่มี คุ ณ ค า
ทางประวัติศาสตรผานทางหอจดหมายเหตุอุตุนิยมวิทยาและรายงานการสรุปสภาพภูมิอากาศ
ที่ผานมา
โครงสรางของการจัดการ
กลุมงานลูกคาสาธารณะบริการสภาพอากาศ (PWSCG) มีหนาที่ในการกํากับดูแลงาน PWS เพื่อให
ข อ มู ล แก ป ระชาชน ทั้ ง นี้ ก ารรายงานผลงานจะรายงานและขอคํ า ปรึ ก ษาจากรัฐ มนตรีว าการกระทรวง
มหาวิทยาลัยและวิทยาศาสตร
เงินทุนในการบริหารงาน
PWSCG จะได รั บ ทุ น ส ว นใหญ จ ากฝ า ยงานธุ ร กิ จ พลั ง งาน และยุ ท ธศาสตรอุ ต สาหกรรม (BEIS)
ในนามของรัฐบาล นอกจากนี้องคการการบินพลเรือนจะจายคาบริการเพื่องานที่ PWSCG ใหบริการสําหรับ
งานการบินของประเทศอังกฤษและการบินทั่วโลก การวิจัยและพัฒนาบางโครงการจะไดรับเงินทุนเพิ่มเติมจาก
แหลงอื่นๆ ทั้งนี้รวมถึงสหภาพยุโรป ปจจุบันเงินทุน PWSCG มีรวมประมาณ 83,000,000 ปอนดตอป
ผลผลิตของงานบริการตอสาธารณะดานการรายงานสภาพอากาศ
ผลผลิตของงานการใหบริการที่เกี่ยวกับรายงานสภาพอากาศนั้นเปนหนาที่ที่สําคัญงานหนึ่งที่ระบุไว
เปนภารกิจของหนวยงาน MET Office และจะตองใหบริการแกประชาชน
ประสิทธิภาพ
รายงานของหนวยงานจะตองแสดงถึงคุณคาของงานบริการดานรายงานสภาพอากาศ รายงานการ
พยากรณที่มีตอสาธารณะและมีตอลูกคากลุมตางๆ วามีคุณคาตอระบบเศรษฐกิจของประเทศมากนอยเพียงไร
โดยการประเมินนี้จะตองไดรับการประเมินจากบริษัทที่ปรึกษาซึ่งเปนบริษัทที่ปรึกษาภายนอกเพื่อไมใหเกิด
อคติในการประเมินประสิทธิภาพ
ความรับผิดชอบในภารกิจที่ประเทศเกิดภาวะฉุกเฉิน
งานดานนี้มุงเปาหมายใหรัฐบาลประเทศอังกฤษมีขอมูลตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อใชในการวางแผนงาน
ฉุกเฉิน รวมถึงการตอบสนองที่ทันตอสถานการณ โดยกําหนดวัตถุประสงคเพื่อ
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• สามารถอธิบายบทบาทและหนาที่ของสํานักงาน Met Office ในการชวยใหหนวยงานอื่นๆ สามารถ

เตรียมความพรอม และตอบสนองตอภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นได
• สามารถอธิบายชวงการใหบริการตางๆ อยางเหมาะสมสําหรับนักวางแผนงานทั้งดานภาวะฉุกเฉินและ
การตอบสนอง
• ใหคําแนะนําในการอธิบายถึงขอมูลและผลิตภัณฑตางๆ ที่เกี่ยวของ
1.6 ที่ปรึกษาอิสระที่ตรวจสอบงานการใหบริการดานสภาวะอากาศตอสาธารณะในมุมมองของลูกคา
สํานักงาน MET Office เปนหนวยงานรัฐบาล ที่บริหารงานโดยเปนลักษณะกองทุน มีฝายงานธุรกิจ
พลังงาน และยุทธศาสตรอุตสาหกรรม (BEIS) เปนเจาของ มีหนาที่ใหบริการแกประชาชน ภาคธุรกิจ และ
หน ว ยงานของรั ฐ ทั้ ง นี้ บ ทบาทหลั ก คื อ การให บ ริ ก ารการรายงานสภาพอากาศแก ส าธารณะ (PWS)
แกประชาชนในประเทศอังกฤษ
คุณคาทางการเงินที่มีการประเมินผลสําหรับงาน PWS ในเดือนมีนาคม 2015 โดยในรายงานชุดนี้เปน
การประเมินคุณคาทางดานเศรษฐศาสตรในงานดานตางๆ ที่ Met Office ดําเนินงานมีดังนี้
• งานใหบริการตอสาธารณะ
• งานการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบิน
• งานการใหบริการเกี่ยวกับสภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในรัฐ
• การขนสงทางบก
• การปองกันภัยอันเนื่องมาจากภาวะน้ําทวม
• การปองกันภัยอันเนื่องมาจากการเกิดพายุ
• การเพิ่มคุณคาทางดานเศรษฐกิจใหกับประเทศ
ในการประเมินรายงานชุดนี้จะใชขอมูลในอดีต และใชพื้นฐานจากหลายแหลงขอมูลในการประเมิน
เชน รายงานประเมินงานของ PWSCG โดย PA Consulting รายงานการวิเคราะห Cost-benefit ดําเนินการ
โดย EUMETSAT รายงานการศึกษาของ MET Office เกี่ยวกับผลประโยชนที่ชาติไดรับจากงานอุตุนิยมวิทยา
ทางอากาศ โดยบริษัท Helios เปนตน
การใหบริการดานการรายงานสภาพอากาศในประเทศอังกฤษ นั้น จะลงทุนโดย PWS เพื่อพัฒนา
ความสามารถของหนวยงาน และอาศัยโครงสรางพื้นฐานระหวางประเทศในการแลกเปลี่ยนขอมูลรวมถึงการ
รายงานสภาวะอากาศผ านระบบดาวเทีย มจากขอมูล สามารถสรุป มูล คา ทางเศรษฐกิจ ที่ห นว ยงาน PWS
สามารถสรางรายได มูลคาทางเศรษฐกิจในแตภาคสวน มีดังนี้
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ภาระงานในภาคสวนตางๆ

มูลคา (ตอป)

งานการใหบริการสาธารณะ
480 ลานปอนด
งานการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาการบิน
400 ลานปอนด
งานการใหบริการดานขนสงทางบก
100 ลานปอนด
งานการใหบริการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากน้าํ ทวม
64 ลานปอนด
งานการใหบริการเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายจากพายุ
80 ลานปอนด
การเพิ่มคุณคาทางเศรษฐกิจใหกับประเทศ
400 ลานปอนด
ผลรวมของผลประโยชนดังกลาวขางตนจะอยูที่ประมาณ 1,500 ลานปอนด ตอป

จากขอมูลดังกลาวขางตนสามารถสรุปไดวา PWS สามารถสรางมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกประเทศ
อังกฤษมากกวา 1 พันลานปอนดตอป และแนวโนมในอนาคตสําหรับการใหบริการดานการรายงานสภาพ
อากาศโดยรวมจะใหผลประโยชนทางเศรษฐกิจมีแนวโนมที่จะมีคาเกินกวา 2,000 ลานปอนดตอป
ทั้งนี้หากกลาวโดยรวมแลวถือวาเปนเรื่องยากที่จะหาจํานวนตัวเลขเฉลี่ยรายปสําหรับจํานวนของชีวิต
ของประชาชนที่รอดจากภัยพิบัติและถูกบันทึกไววาเกิดมาจากผลการพยากรณสภาพอากาศและคํา เตือน
แตความถูกตองของการพยากรณที่ทันสมัย การเผยแพรคําเตือน จะสงผลใหการบรรเทาจากภัยพิบัติดังกลาว
อาจจะชวยใหหลายสิบชีวิตในแตละปรอดจากจากผลกระทบสภาพอากาศจากเหตุการณรุนแรงโดยตรง เชน
ทะเลเหนื อเกิ ดน้ํ า ท ว มชายฝ งทะเลหลายรอยชีวิตที่อาจเกิดผลกระทบจากเหตุการณดังกลาว เหตุการณ
เสียชีวิตเนื่องจากเกิดคลื่นความรอน ซึ่ง PWS จะตองออกคําเตือนในเรื่องของการรักษาสุขภาพ ซึ่งจะทําให
อัตราการเสียชีวิตลดลงมากกวา 40 คนตอเหตุการณ ซึ่งการชวยชีวิตประชาชนจะมีความคุมคามากกวาผล
ผลประโยชนทางเศรษฐกิจที่อธิบายไวในสวนดังกลาวขางตนเปนอยางมาก
คาใชจายรวมของ PWS
ในรายงานคาใชจายที่ PWS ไดรับงบประมาณตามที่ระบุไวในรายงานประจําปของหนวยงานสําหรับป
2014/15 นั้ น มี มู ล ค า รวมทั้ ง สิ้ น 119.7 ล า นปอนด โดยได รั บ เงิ น สนั บ สนุ น จาก BIS 91.4 ล า นปอนด
เงิ น สนั บ สนุ น จากหน ว ยงานการควบคุ มดานการบิน 18.5 ลานปอนด เงิ น งบประมาณสนั บ สนุ น จาก BIS
ที่เกี่ยวกับระบบงานดาวเทียม 6.8 ลานปอนด และรายไดที่เหลือจากการใหขอมูลหรือเงินอุดหนุนการวิจัย
ระดับนานาชาติ
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1.7 ความถูกตองแมนยําและความเชื่อถือในขอมูลของ MET Office
ความถูกตองในคําเตือนสภาพอากาศและการพยากรณอากาศของ MET Office และความเชื่อมั่นจาก
ประชาชนและสาธารณะเป น สิ่ ง สํ า คั ญ การประเมิ น ผลการดํ า เนิ น งานของ MET Office จะประเมิ น ผล
หนวยงานจะประเมินเกี่ยวกับความเปนผูใหบริการอยางเปนทางการในการรายงานสภาพอากาศของประเทศ
MET Office มีความภาคภูมิใจในมาตรฐานการดําเนินงานที่สูงของหนวยงาน และมีนโยบายที่เปด
กวางและโปรงใส และความพยายามในการบริหารงานอยางเต็มประสิทธิภาพในการพยากรณสภาพอากาศ
ใหแกสาธารณะ ทั้งนี้ MET Office ได กําหนดเปาหมายไว คือ การเปนผูใหบริการเปนลําดับตนๆ ของโลกใน
ดานอุตุนิยมวิทยา และไดรับความเชื่อถือในขอมูลจากประชาชนอยางนอย 82% เกี่ยวกับการใหบริการดาน
การรายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศผลการดําเนิน
MET Office จะมีการดําเนินการสํารวจในทุกป และมีการสํารวจเฉพาะกิจเพื่อใหเกิดความเขาใจใน
ความต องการของประชาชน และระดั บ ความพึงพอใจกับ การคาดการณส ภาพอากาศและการใหบ ริ ก าร
คําเตือนตางๆ ของ MET Office
การสํ ารวจเหล านี้ จะดํ าเนิ นการสํ ารวจจากประชาชนที่ ใช บริ การจากกลุ มบริ การลู กค า (PWSCG)
โดยบริษัทวิ จั ย ตลาดอิ ส ระเพื่ อให แน ใจวาเปน ขอมูล ที่เปน กลาง และสามารถเปน ตัว แทนจากมุ มมองของ
ประชาชนในประเทศ นอกจากนี้ยังทําใหสามารถระบุความตองการใหมๆ และสรางความแนใจวา MET Office
ไดใหบริการที่สามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนได
การสํารวจการใหบริการการเตือนการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอยางรุนแรง (NSWWS)
สิ่งสําคัญที่สุดเพื่อใหเกิดความมั่นใจวาคําเตือนที่ MET Office ไดออกคําเตือนไปถึงคนที่ตองการไดรับ
ข อมู ล และพบว า พวกเขาได รั บ ประโยชนจ ากข อ มู ล เหลานี้ ดังนั้น การดําเนิน การสํ ารวจ จะเลื อกจากลุ ม
ดังตอไปนี้
• สัมภาษณทางโทรศัพทจํานวน 500 คนในพื้นที่ไดรับผลกระทบ
• ตรวจสอบการรับรูและประโยชนของคําเตือนจากกลุมเปาหมาย
• ตองมีการสํารวจอยางนอย 6 ครั้งที่ ดําเนินการในแตละป
• ดําเนินการโดยทีมงานวิจัยอิสระ เพื่อลดอคติจากการประเมิน
ผลของการสํารวจจะมาใชประโยชนเพื่อการปรับปรุงการดําเนินงานในอนาคตของหนวยงาน
คําถามและคําตอบที่จะถามจากผูตอบแบบในสวนของประโยชนของคําเตือน
• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถาม "โดยรวมแลวมีประโยชนหรือไมที่คุณจะไดรับคําเตือน
ในเหตุการณที่เกิดสภาพอากาศทีเ่ ปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง
• คํ าตอบจะมี 5 คํ าตอบให ผู ตอบตอบ ดั งนี้ : (1) มี ประโยชน มาก (2) มี ประโยชน บ าง (3) ไม มี
ประโยชนมาก (4) ไมมีประโยชนเลย และ (5) ไมทราบวามีคําเตือน
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• ผลการสํารวจในป 2017/2018 พบวา 94% ของผูตอบแบบสอบถามตอบวาคําเตือนมีประโยชน

มากและมีประโยชนบาง
• เป าหมายที่ กํ าหนดไว สํ าหรั บป 2018/2019 เป น 84% โดยคํ านวณจากเฉลี่ ยของการสํ ารวจ
อยางนอย 6 ครั้ง
• ขอมูลดานลางนี้เปนขอมูลที่ไดจากการผลสํารวจที่ประชาชนไดรับจากผลสํารวจ

การเขาถึงของคําเตือน
• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถามวา "คุณเห็นหรือไดยินอะไรเกี่ยวกับการแจงเตือนที่
เกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอยางรุนแรงนี้"
• 87% ของผูตอบแบบสอบถามเคยเห็นหรือไดยินคําเตือนของ MET Office ในป 2017/2018 เปน
การสํารวจ 7 ครั้ง จากชวงเวลาที่เกิดเหตุการณ 5 ครั้งในการเกิดสภาวะหิมะ ซึ่งถือวามีคะแนน
การรับรูสูงมาก
• เปาหมายสําหรับ 2018/2019 กําหนดใหได 70% เฉลี่ยจากการสํารวจอยางนอย 6 ครั้ง
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การสํารวจการรับรูของประชาชน
เปนเรื่องที่สํ า คัญ มากเพื่ อให แนใจวาการพยากรณที่ MET Office ไดออกรายงานไปถึ งประชาชน
ที่ตองการขอมูล และใหประชาชนทั่วไปไดรับทราบ และสามารถนําไปใชประโยชนได นอกจากนี้ยังเปนสิ่ง
สํ า คั ญ ทํ า ให ไ ด ท ราบว า มี ก ารเข า ถึ ง การพยากรณ ไ ด ผ า นช อ งทางต า งๆ เช น โทรศั พ ท มื อ ถื อ , โทรทั ศ น ,
อินเทอรเน็ต และแหลงอื่นๆ การดําเนินการสํารวจนี้เปนการดําเนินการประจําทุกป ในสัปดาหแรกของเดือน
ตุลาคม โดยการสํารวจจะดําเนินการ ดังนี้
• การสั ม ภาษณ แ บบตั ว ต อ ตั ว และการสั ม ภาษณ ส ว นบุ ค คล โดยการใช ค อมพิ ว เตอร (CAPI)
ทําการสัมภาษณ 2,089 คนทั่วประเทศอังกฤษ
• การติดตามและสังเกตการณจากการรับรูในความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ และประโยชนที่
ไดรับ และความถี่ในการใชขอมูล
• ดํ าเนิ นการอย างอิ สระโดยบริ ษั ทที่ ปรึ กษาเพื่ อไม ให เกิ ดอคติ จากการสํ ารวจความแม นยํ าของ
การพยาการณ
• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกสอบถามดวยคําถาม "โดยทั่วไปแลวทานพบวามีความแมนยําเพียงไร
สําหรับการพยากรณสภาพอากาศที่ไดรับจาก MET Office"
• ผลคําตอบที่ผูตอบแบบจะตอบ ไดแก (1) แมนยํามาก (2) แมนยํา (3) แมนยําบางไมแมนยํา
บาง (4) ไมแมนยํา (5) ไมแมนยําเลย (6) ไมทราบขอมูลเลย
• ในป 2017 ผลการสํารวจ พบวา 78% ของผูตอบแบบสอบถามรูสึกวาการพยากรณมีความ
แมนยําและแมนยํามาก
• เปาหมายสําหรับป 2017 ตั้งอยูที่ระดับ 73%
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ประโยชนที่ไดรับจากขอมูลการพยากรณ
• ผูตอบแบบสอบถามจะถูกถามดวยคําถามที่วา "โดยรวมแลวทานคิดวามีประโยชนหรือไมที่
ไดรับขอมูลการพยากรณอากาศในทุกวันนี้"
• คําตอบจะมี 5 คําตอบใหผูตอบแบบตอบ ดังนี้ (1) มีประโยชนมาก (2) มีประโยชน (3) ไมไดมี
ประโยชน (4) ไมไดมีประโยชนเลย และ (5) ไมทราบวามีการใหขอมูล
• ในป 2017 พบว า 87% ของผู ต อบแบบสอบถามรู สึ ก ว า การพยากรณ มี ป ระโยชน แ ละมี
ประโยชนมาก
• เปาหมายสําหรับป 2017 ตั้งไวอยูที่ 80%
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นอกจากนี้ MET Office มีการสํารวจทางระบบออนไลน เพื่อที่จะวัดความเชื่อมั่นจากประชาชนที่มีตอ
สํานักงาน MET Office
ข อ มู ล การสํ า รวจจากสมาชิ ก 2,000 ราย โดยมาจากสมาชิ ก ที่ มี อ ายุ 18 ป ขึ้ น ไป ที่ อ าศั ย อยู ใ น
อาณาจักร ทั้งนี้ใชวิธีการสุมตัวอยางอยางเปนระบบโดยพิจารณาการกระจายของขอมูล อายุ เพศ ระดับชั้น
ทางสังคม โดยเนนที่คุณภาพของผูตอบแบบสอบถามมากกวาการเนนปริมาณ การสํารวจเกิดขึ้นเปนปที่ 3
และเปนจํานวน 4 ครั้ง นับตั้งแตเดือนกรกฎาคมป 2012 มีผูตอบแบบประมาณ 80% เชื่อมั่นและเชื่อมั่นมาก
ในผลการพยากรณของ MET Office ดังแสดงรายละเอียด ดังนี้

ในช ว งระยะเวลา 12 เดื อ นนั้ น มี ผู ต อบแบบสอบถามที่ เ ชื่ อ มั่ น ใน MET Office มากยั ง คงอยู ที่
44% และมีจํานวนที่ลดลงถึง 3% ในขณะเดียวกันผูตอบแบบสอบถามที่เชื่อมั่นเล็กนอยมีคงเดิมที่จํานวน
37% ซึ่งในสวนนี้จะตองหาเหตุผลวาทําไมถึงมีความเชื่อมั่นเล็กนอยเทานั้น หนวยงานจะตองมีการทํางาน
ที่หนักขึ้นเพื่อปรับปรุงการดําเนิ นงานใหตรงตามความคาดหวังของประชาชน เพื่อใหประชาชนเกิดความ
เชื่อมั่นที่สูงขึ้น
1.8 เปาหมายการดําเนินงานของ MET Office
เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชนมากขึ้น MET Office ไดกําหนดเปาหมายการดําเนินงานไว ดังนี้
• เปนหนวยงานชั้นนําของโลก
 หน ว ยงานจะสรางแบบจําลองเชิงตัวเลขเพื่อการทํานายสภาพอากาศ โดยการนํา
รากฐานขอมูลมาจากสภาพอากาศตางๆ ที่ MET Office ไดบันทึกไว เพื่อใชในการ
สรางแบบจําลองที่ไดมาตรฐานตามการใหบริการของ MET และเปนไปตามมาตรฐาน
ขององคการอุตุนิยมวิทยาโลก (WMO)
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• มีการดําเนินงานโดยผูเชี่ยวชาญ
 การดําเนินงานในฐานะหนวยงานชั้นนําระดับโลก ความถูกตองในการดําเนินงานเปน
สิ่งจําเปนทั้งนี้เพื่อประโยชนในความปลอดภัยของชีวิต สํานักงาน MET Office เปนหนึ่ง
ในเพียงสองศูนยพยากรณอุตุนิยมวิทยาการบินระดับโลกที่ใหคําแนะนําแกอุตุนิยมวิทยา
การบินเพื่อการดําเนินงานดานการบินที่เหมาะสมทั่วโลก
 ความเชื่ อ มั่ น ในความถู ก ต อ งของการพยากรณ ร ะดั บ สู ง มากของ MET Office คื อ
การสรางรูปแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ นั้น มาจากศูนยการพยากรณอากาศที่มี
ประสิทธิภาพและไดรับใบอนุญาตจํานวน 6 ศูนย และศูนยการวิจัย 50 แหงทั่วโลก
• เปาหมายความสําเร็จในการดําเนินงาน
 มี ก ารผลั ก ดั น อย า งต อ เนื่ อ งที่ จ ะปรั บ ปรุ ง ความแม น ยํ า และความถู ก ต อ งในการ
พยากรณอากาศ การพยากรณอากาศลวงหนา 4 วันในปจจุบันนี้ The Met Office ได
พัฒนาจนมีความแมนยําและถูกตองเทียบเทาการพยากรณลวงหนา 1 วันเมื่อเทียบกับ
ผลเมื่อ 30 ปที่แลว
 การวัดความกาวหนาในการดําเนินงานของ MET Office คือจะตองมีความแมนยําที่
ระดับ 92% ของพยากรณอุณหภูมิในวันถัดไปโดยจะตองมีความถูกตองไมเกิน 2 องศา
เซลเซียสและความแมนยําในระดับ 91% ของวันถัดไปจะตองพยากรณความเร็วลม
ไมเกิน 5 นอต
• ความเชื่อมั่นในหนวยงาน
 MET Office จะใชทักษะการพยากรณที่ถูกตอง เพื่อเปนขอมูลในการเตือนหนวยงาน
ของรัฐ ประชาชน หนวยงานกูภัยฉุกเฉิน และหนวยงานธุรกิจตางๆ ใหทราบถึงสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอยางรุนแรง หรืออันตรายที่จะกอใหเกิดอันตรายตอชีวิต หรือ
การหยุดชะงักอยางกวางขวาง และผลที่อาจจะกระทบตอโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญ
 จะชวยดานขอมูลที่จําเปนแกกองทัพเพื่อปกปองกองกําลังพลของประเทศอังกฤษใน
การดําเนินงาน และภารกิจทั่วโลก
 มีการพยากรณสภาพอากาศในพื้นที่ตางๆ ทั่วโลก อันจะชวยปองกันใหเทคโนโลยีที่
สําคัญของโลกปลอดภัยจากพลังงานเปลวสุริยะ
• ปกปองชีวิตตางๆ ในทะเล
 มี การพยากรณ อ ากาศทางทะเลมาอย า งต อเนื่ อ งตั้ ง แต ป 1867 เปน ตน มา โดย
กําหนดใหในชวงป 2018 มี
- การพยากรณอากาศในบริเวณชายฝง และการพยากรณในทะเลมี ความ
ถูกตองในระดับ 96.8% และ 92.2% ตามลําดับ
- มีคําเตือนเกี่ยวกับพายุออกมามากกวา 93% ของพายุที่เกิดขึ้น
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- พายุ ที่เกิดขึ้น จะต องเกิ ด ขึ้ นมากกวา 88% ของคําเตือนพายุที่ ป ระกาศ
ออกไป
• มีระบบซูเปอรคอมพิวเตอรดานสิ่งแวดลอมที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลก
 สามารถสรางแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ จากความสามารถในการประมวลผล
และความสามารถในการคํ านวณของซูเปอรคอมพิว เตอร และสามารถให ข อมูล
รายละเอียดเพิ่มเติม และการพยากรณกอนหนานี้ และคําเตือนของสภาพอากาศที่
รุนแรง
 ความสามารถในซูเปอรคอมพิวเตอรไดชวยใหเราเพิ่มความละเอียดของแบบจําลอง
ถึงระดับ 1,500 เมตร ในประเทศอังกฤษ และทําใหการพยากรณมีความละเอียดสูง
ยิ่งขึ้น
• ความเชี่ยวชาญทางวิทยาศาสตร
 หนวยงานมีนักฟสิกสผูเชี่ยวชาญและมีนักคณิตศาสตรที่มีความสามารถ ซึ่งสามารถ
ใชทักษะรวมกันในการพัฒนาแบบจําลองสภาพอากาศตางๆ ไดเปนอยางดี
 มีนักอุตุนิยมวิทยามากกวา 300 คน ดําเนินงานวิเคราะหขอมูลสภาพอากาศที่จะสง
มอบใหแกสาธารณชน เปนขอมูลที่เปนปจจุบันและเปนการพยากรณที่ถูกตอง
 Met Office มีความรวมมือทางวิชาการอยางเปนทางการระหวางมหาวิทยาลัยที่เปน
ผูนําในดานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศวิทยาศาสตร เชน University of Exeter,
มหาวิ ทยาลั ย ลีดส, University of Oxford และมหาวิทยาลัย รีดดิ้ง เปน ต น เพื่อ
ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร และทักษะการพยากรณสภาพอากาศและสภาพ
ภูมิอากาศ
• การสํารวจ
 MET Office ไดเริ่มสังเกตการณทางอากาศมามากกวา 150 ป และในวันนี้เครือขาย
ของสถานี ต รวจอากาศของประเทศอั ง กฤษ และทั่ ว โลก มี นั บ ล า นของการ
สังเกตการณในแตละวัน
 มีมากกวา 200,000,000,000 สังเกตการณที่สํานักงาน Met Office ไดรับในทุกวัน
จากดาวเทียม เรดารอากาศ สถานีทุนทะเล ลูกโปงอากาศ และเรือ หลายเครื่องมือ
วัดเหลานี้จะชวยทําใหการพยากรณมีความแมนยําสูง
 MET Office มีการทํางานอยางใกลชิดรวมกับสํานักสิ่งแวดลอม เพื่อชวยในการสราง
และพัฒนาการใชงานเครือขายเรดารตรวจอากาศที่มีความซับซอน ซึ่งจะทําใหเกิด
ความถูกตองของการพยากรณที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะอยางยิ่งในการเปลี่ยนปลงสภาพ
อากาศที่รุนแรง
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• การสรางเขตแดนของการคนควาใหม
 โดยรวมกันกับโครงการดาวเทียมขององคการอวกาศแหงประเทศอังกฤษ เพื่อเพิ่ม
ความเขาใจในระบบการเปลี่ยนแปลงในชั้นบรรยากาศของโลก โดยการสํารวจจาก
ดาวเที ย ม Meteosat 3RD ซึ่งจะนําไปสูการเพิ่มประสิ ทธิภ าพมากยิ่ งขึ้ น ในความ
ถูกตองของการพยากรณอากาศ
• ผลลัพธการดําเนินงานที่ดีที่สุด
 สํานักงาน MET Office ไดรับการจัดอันดับเปนหนวยงานหลักที่มีความแข็งแรงใน
ฐานะผู ให บ ริ การดานการพยากรณอากาศแบบดิจิตอล ในส ว นของการรั บ รู ของ
ผูบริโภคในความแมนยําของขอมูลที่ไดรับจะมีคะแนนดัชนีที่รอยละ 76.4 หากเทียบ
กับคาเฉลี่ยของทุกหนวยงานดิจิทัลอื่นๆ จะมีคาคะแนนที่รอยละ 73.9 การสํารวจนี้
ดําเนินการโดยที่ปรึกษาอิสระ
 จากการสํารวจความเชื่อมั่น พบวา 82% ของประชาชนเชื่อมั่นตอการดําเนิ นงาน
ของ MET Office สําหรับการบริการการรายงานสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศ
 กลุม่ งาน PWSCG ไดตั้งคาระดับเปาหมายไวที่ 73% สําหรับการรับรูของประชาชน
ในความถูกตองของขอมูลที่ให ซึ่งที่ผานมา MET Office ไดรับคะแนนการประเมิน
เกินเปาหมายอยางตอเนื่องในรอบระยะเวลาสี่ปที่ผานมา
• มีระบบการตรวจสอบที่ดําเนินการไดอยางเปนอิสระ
 เพื่ อให MET Office มีการดําเนิน งานทางดานการพยากรณ ที่ มีความแม น ยํ า สู ง
สําหรับประเทศอังกฤษ
 มีกระบวนการตรวจสอบการดําเนินงานอยางเปนอิสระ และอยางตอเนื่อง โดยมีการ
เปรียบเทียบกับคาตัวชี้วัดที่กําหนดไว
1.9 แผนงาน กลยุทธการดําเนินงานดานอุตุนิยมวิทยาของ MET Office
ระบบงานอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาประเทศอั ง กฤษดู แ ลโดยหน ว ยงานที่ เ รี ย กว า Met office เป า หมายได
กําหนดใหเปนหนวยงานดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวกับดานสภาวะอากาศ (weather) และสภาวะภูมิอากาศ
(climate) เพื่อสนองตอบตอความตองการของสังคม มีหนาที่ปองกันภัยพิบัติที่จะเกิดตอสาธารณะ ปองกันภัย
ที่จะเกิดกับภาคธุรกิจ ใหคําแนะนําแกภาครัฐบาล โดยมีวัตถุประสงคเพื่อปองกันภัยพิบัติ หรือหากปองกัน
ไมไดก็ทําใหเกิดความเสียหายนอยที่สุดโดยใชองคความรูทางดานวิทยาศาสตร
เปาหมายของหนวยงานจะนําเอาความเปนเลิศทางดานวิทยาศาสตรมาบริหารจัดการ การดําเนินงาน
ของหนวยงานตองเปนหนวยงานที่มีการใหบริการในระดับโลก Met Office ตองเปนหนวยงานที่เปนที่ยอมรับ
ในระดับโลกวาเปนผูนําทางดานการพยากรณอากาศ (Weather forecasting) การทํานายสภาวะภูมิอากาศ
(Climate prediction) การทํ า นายการเปลี่ย นแปลงของภูมิอากาศของโลก (Climate Change) และเปน
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ศู น ย กลางความเป น เลิ ศระดั บ โลกในการทําวิ จัย ดา นสภาวะอากาศและภู มิ อากาศ นักวิทยาศาสตร ข อง
หนวยงานถือวาเปนบุคลากรที่ทรงคุณคาของหนวยงาน หนวยงานมีนโยบายที่จะรักษาบุคลากรที่สําคัญเหลานี้
เพื่อทํางานตางๆ ใหบรรลุตามเปาหมายที่หนวยงานไดกําหนดไว
ที่ผานมารัฐบาลแหงประเทศอังกฤษไดลงทุนใน Supercomputer มูลคามากกวา 100 ลานปอนด
เพื่อใหการดําเนินงานของ Met Office ทั้งดานปฏิบัติการ ดานการใหบริการ และดานการวิจัยมีประสิทธิภาพ
ที่ สู งยิ่ งขึ้ น อี กอย า งน อย 10 ป และทํ า ใหรัฐ บาลและหนวยงานตางๆ ที่เกี่ย วของสามารถกําหนดนโยบาย
ที่เหมาะสมในอนาคตไดเปนอยางดี
กลยุทธที่หนวยงานกําหนดนั้น จะเปนการวางแผนตามการเปลี่ยนแปลงไปในอนาคตที่จะเกิดขึ้น ไมวา
จะเปนดานเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความกาวหนาดานวิทยาศาสตร กลยุทธที่จะดําเนินการมีเปาหมาย
ดังตอไปนี้
- ปกปองรักษาชีวิตและทรัพยสิน ตลอดจนปองกันโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของประเทศ
- เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งต า งๆ ที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากสภาวะอากาศ (weather) และสภาวะ
ภูมิอากาศ (climate)
- ทําใหหนวยงานตางๆ ของรัฐ และภาคธุรกิจ มี ขอมูล ยางเพีย งพอเพื่ อชว ยในการกําหนดนโยบาย
วางแผนงาน และการตัดสินใจ
- วางรากฐานเพื่ อ ให ส ามารถกํ า หนดนโยบายที่ เ หมาะสมสํ า หรั บ การป อ งกั น วิ ก ฤตการณ ก าร
เปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change)
- สนั บ สนุ น การสร า งการเจริ ญ เติบ โตทางดานเศรษฐกิจ จากการใชป ระโยชนจ ากความเชี่ย วชาญ
ทางดานความรูสภาวะอากาศและสภาวะภูมิอากาศ
เพื่อตอบสนองตอการขับเคลื่อนดังกลาวขางตน หนวยงานจะตองมีเปาหมายในการปรับปรุงระบบการ
พยากรณโดยมีชวงระยะเวลาครอบคลุมตั้งแตรายชั่วโมงจนถึงทศวรรษ และจากระดับทองถิ่นจนถึงระดับโลก
จะตองมีการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทํางาน มีการกําหนดแผนปฏิบัติการใหการดําเนินการของหนวยงาน
เปนที่นาเชื่อถือของประชาชนและตอสาธารณะ มีการกําหนดงานวิจัยอยางเหมาะสมเพื่อทําใหการดําเนินงาน
สนองตอบตอความตองการของชุมชน
Met Office ไดกําหนดกลยุทธในการดําเนินงาน ดังรายละเอียด ตอไปนี้
• ปกปองรักษาชีวิตและทรัพยสิน การดํารงชีวิต ตลอดจนปองกันโครงสรางพื้นฐานที่สําคัญของ
ประเทศ โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- ดํ า เนิ น การให เ กิ ด การพั ฒ นาในลั ก ษณะองค ร วมของระบบการพยากรณ ร ะดั บ โลก
เพื่อเพิ่มการใหขอมูลที่ตรงตามความตองการ และในระยะเวลาที่เหมาะสม คุณภาพของ
ขอมูลที่ดีในระดับภูมิภาคได
- สงเสริมวิธีการตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อชวยในการตัดสินใจสําหรับการประเมินความเสี่ยง
อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เพื่อเปนการลดการสูญเสียที่จะเกิดขึ้นใน
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ภัยพิบัติตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยเปนการเสริมสรางการพยากรณใหดีขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น
และระดับนานาชาติ
- ขยายขอบเขตการดําเนินงานทั้งในแงของพื้นที่และระยะเวลา เพิ่มความเขมแข็งและ
ความยั่งยืนในความสามารถของการพยากรณอากาศ และขยายขอบเขตการดําเนินงาน
ดานพยากรณเพื่อเปนการลดผลกระทบจากความเสี่ยงในการเกิดภัยพิบัติ
- ดํ า เนิ น การให มี ร ะบบการพยากรณ อ ากาศแบบใหม ใ ห มี ร ะยะเวลาสั้ น ลง เพื่ อ ลด
ระยะเวลาการเผยแพรขอมูลใหสั้นลงเหลือระยะเวลาเพียง 2-12 ชั่วโมง ทั้งนี้จะตอง
มีฐานของขอมูลที่ชัดเจน เปนขอมูลที่ครอบคลุม และมีรูปแบบที่เหมาะสม
- เสริ ม สร า งการใช ป ระโยชน จ ากการพยากรณ อ ากาศเพื่ อ เป น การป อ งกั น ชี วิ ต และ
ทรัพยสิน รวมถึงการดํารงชีวิตอยางปกติสุข และระบบสาธารณูปโภคที่สําคัญตางๆ โดย
การพัฒนาระบบและกระบวนการแปลผลการพยากรณอากาศ และเครื่องมือตางๆ ที่
ชวยในการตัดสินใจเพื่อลดความความเสี่ยงในความผิดพลาดจากการพยากรณ และตอง
สนองตอบตอความตองการของลูกคา
• เพื่ อ ป อ งกั น ความเสี่ ย งต า งๆ และมี ก ารดํ า เนิ น การที่ ดี ขึ้ น อั น เนื่ อ งมาจากสภาวะอากาศ

(weather) และสภาวะภูมิอากาศ (climate) ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยดําเนินการในกิจกรรม
ดังตอไปนี้
- เพิ่มความละเอียดของระบบงานการพยากรณทั้งที่เปนขอมูลรายเดือน และรายฤดูกาล
เสริมสรางความสามารถของระบบงานพยากรณในระดับภูมิภาค และรายงานความเสี่ยง
ที่จะเกิดขึ้นจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ บนความเชื่อมั่นของผูใชบริการ
- เสริ ม สร า งระบบการรายงานทั้ ง ที่ เ ป น รายเดื อ น-รายฤดู ก าลทั้ ง หมดให เ ป น ข อ มู ล ที่
นาเชื่อถือและเปนการพยากรณอยางมืออาชีพ
- จัดทําระบบการรายงานระยะยาวที่เ ปนการพยากรณที่เปน ทศวรรษ และสรางความ
เชื่อมโยงกับระบบรายงานระยะสั้นที่เปนรายงานรายเดือน-รายฤดูกาลอยางเปนระบบ
- กําหนดเปาหมายการวิจัยที่ทําใหเขาใจพลวัตที่เปลี่ยนแปลงไปของสภาพภูมิอากาศเพื่อ
ทําใหสามารถพยากรณอากาศไดตั้งแตรายเดือนไปจนถึงทศวรรษอยางแมนยํา ทําใหเกิด
องคความรูที่ทําใหเกิดความเขาใจในการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศในพื้นที่ต างๆ
รวมถึงระดับภูมิภาค
• ทําใหหนวยงานของรัฐ และภาคธุรกิจมีขอมูลยางเพียงพอเพื่อชวยใหสามารถกําหนดนโยบาย

และการตัดสินใจตางๆ ที่เหมาะสมกับองคกรได โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มีการพยากรณการเปลี่ยนแปลงไปของภูมิอากาศในระยะยาวไปอยางนอยจนถึงป 2050
มีการใชขอมูลเพื่อการวิเคราะหขอมูลทางสถิติเพื่อความเขาใจในผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
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อันเนื่องมาจากความแปรผันของภูมิอากาศ อุณหภูมิของโลก การเปลี่ยนแปลงของระบบ
การหมุนเวียนของทะเลและอากาศที่ขั้วโลก
- จั ดเตรี ย มข อมู ล การพยากรณ ตางๆ ที่แมน ยําและมีผ ลกระทบอย างรุน แรงทั้ง ระดั บ
ภูมิภาคและระดับทองที่ที่เกี่ยวกับภูมิอากาศ เชน ปริมาณฝนตกที่ผิดปกติเปนรายชั่วโมง
โดยการจัดทํารูปแบบจําลอง (Model) ที่มีความละเอียดในสเกลระดับกิโลเมตร และมี
ความเหมาะสมสําหรับการพยากรณในประเทศอังกฤษ
- ยกระดับระบบการพยากรณอากาศของประเทศอังกฤษ (UK Climate Projections ;
UKCP09) ซึ่ งเป น ผู นํา ของข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วกั บ สภาพภู มิ อากาศสํ าหรั บ พื้ น ที่ ในประเทศ
อังกฤษและภูมิภาคตางๆ อยางเปนระบบที่ชวยใหผูที่ใชบริการขอมูลสามารถนําขอมูลไป
ใช ป ระโยชน ไ ด อ ย า งเต็ม ที่ การยกระดั บ นี้ จ ะใช พื้ น ฐานของการสํ ารวจข อ มู ล ลาสุ ด
ประกอบกับการวิเคราะหรูปแบบจําลองตางๆ ของสภาวะอากาศ เพื่อเปนขอมูลการ
เปลี่ ย นแปลงสภาวะอากาศ ความแปรผัน ภูมิอากาศ และแนวโนมในระยะยาวของ
ภูมิอากาศที่จะเปลี่ยนแปลงไป
• วางรากฐานเพื่อใหสามารถกําหนดนโยบายที่เหมาะสมสําหรับการปองกันวิกฤตการณจาก

การเปลี่ยนแปลงสภาวะภูมิอากาศของโลก (Climate Change) โดยดําเนินการในกิจกรรม
ดังตอไปนี้
- พัฒนาระบบการประเมินใหมที่เกี่ยวกับบทบาทระยะสั้นของสภาวะอากาศที่ครอบคลุม
โลก ศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพอากาศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศใน
ระดับภูมิภาค และทางเลือกของแนวทางการดําเนินการตางๆ ที่เหมาะสมเพื่อชวยในการ
ลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
- สรางระบบการประเมินผลที่นาเชื่อถือเพื่อวัดการตอบสนองของเมฆ เพื่อพิจารณาระบบ
ที่เปลี่ยนแปลงของวงจรของน้ํา และความรอนที่ดูดซับน้ําทะเล โดยการใชแบบจําลอง
สภาพภูมิอากาศที่มีความละเอียดสูง มีกระบวนการศึกษาและการทดสอบแบบจําลอง
ผานกระบวนการสังเกตและการวิเคราะหรายละเอียดตางๆ
- ใชการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตร และการสรางแบบจําลองตางๆ เพื่อประเมินวัฏจักร
ของระบบธรรมชาติ เชน ความเปลี่ยนแปลงของวัฏจักรคารบอนอันเนื่องมาจากวัฏจักร
ของไนโตรเจน หรือพื้นที่ชุมน้ํา หรือกระบวนการเยือกแข็งของน้ําแข็ง เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจในการจัดการกับระบบคารบอนของโลก
- ใชความคืบหนาลาสุดในการสรางแบบจําลองของโลก เพื่อทําใหสามารถประเมินความ
เสี่ยงตางๆ รวมถึงการสามารถแปลคาตางๆ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงไปของ
สภาพภูมิอากาศของโลก มากไปกวาการพิจารณาเฉพาะในประเด็นการเปลี่ยนแปลงไป
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ของอุณหภูมิของโลกเทานั้น ซึ่งจะชวยทําใหเกิดความเขาใจในผลกระทบตอภูมิอากาศ
ของทองถิ่น วัฏจักรของน้ํา และความมั่นคงดานอาหารและน้ําของโลก
• สนั บ สนุ น การสร า งการเจริ ญ เติ บ โตทางด า นเศรษฐกิ จ จากการใช ป ระโยชน จ ากความ

เชี่ยวชาญทางดานความรูสภาวะอากาศ และสภาวะภูมิอากาศ โดยดําเนินการในกิจ กรรม
ดังตอไปนี้
- รั ก ษาสถานะของหน ว ยงานให เ ป น องค ก รชั้ น นํ า ระดั บ โลก มี ค วามเป น เลิ ศ ด า น
วิทยาศาสตร และมีการนําขอมูลไปใชใหเกิดประโยชนตอสังคม
- มีความเขมแข็งทางดานวิทยาศาสตรประยุกต และกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับวิทยาศาสตร
โดยมีที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญและเปนที่ยอมรับระดับโลก หนวยงานมีความสามารถดาน
ปฏิบัติการในระดับผูนําของโลกเพื่อที่จะผลิตผลิตภัณฑ การบริการ และการใหคําปรึกษา
ที่มีคุณคาสูง
- มี โ ปรแกรมในการพัฒ นานวัตกรรม การพัฒ นาทางดานวิทยาศาสตร โดยเปน ความ
รวมมือในการพัฒนารวมกับลูกคา ซึ่งมีเปาหมายเพื่อใหเกิดการดําเนินงานในลักษณะ
ของข อ มู ล ที่ ส มบู ร ณ แ ละเกิ ด ประโยชน เป น ข อ มู ล ที่ เ ป น ช ว งตลอดระยะเวลา
(timescales) ที่ตองการ และตั้งอยูบนกรอบความคิดที่จะลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น
ในทุกกรณี
- ทําใหไดขอมูลทั้งในแงของขนาดความละเอียด ความแมนยํา และการนําไปใชประโยชน
ในรู ป แบบของการลดความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น ทางด า นสิ่ ง แวดล อ ม มี ก ารเพิ่ ม
รายละเอี ย ดต า งๆ ที่เหมาะสมสําหรับ การขับ เคลื่อนงานดานอุตุนิยมวิทยา โดยการ
กําหนดเปาหมายใหเกิดการกระจายขอมูลไปสูสาธารณะอยางกวางขวาง
- ส ง เสริ ม การพั ฒ นาด า นนวั ต กรรม และระบบการสื่ อ สารแบบสองทางเพื่ อ ให เ กิ ด
การพัฒนาดานวิทยาศาสตรและศึกษาผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
นอกจากนี้ แ ล ว หน ว ยงาน MET ยั ง ได กํ า หนดให ห น ว ยงานทํ า หน า ที่ ส นั บ สนุ น โครงสร า งพื้ น ฐาน
ทางดานวิทยาศาสตรดวย โดยมีภารกิจ ดังตอไปนี้
• พัฒนารูปแบบรูปแบบจําลองในโมเดลตางๆ โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มีการติดตามเป าหมายที่ได กําหนดไว โดยเปาหมายนี้จ ะครอบคลุมถึงการรั ก ษา
สถานะที่เปนสถาบันชั้นนําของโลก สํานักงาน MET Office ตองมีการใหบริการดาน
การปฏิ บั ติงานที่ดีขึ้น มีการจัดเตรียมหองปฏิบัติการดานคอมพิวเตอรที่ทันสมัย
เพื่อใหสามารถเขาใจเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ สภาวะอากาศ และกระบวนการของ
ระบบโลก
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- มีการสํารวจผลที่แสดงรายละเอียด ในระยะ 10 กิโลเมตร ขึ้นไปเหนือบรรยากาศ
และระยะความลึก 5 กิโลเมตรในมหาสมุทร มีการประมวลผลการพยากรณอากาศ
ทั่วโลกที่มีความละเอียดในระดับที่ต่ํากวา 10 กิโลเมตร และมีการสํารวจที่มีความ
ละเอี ย ดในแบบจํ าลองระดั บ ต่ํ า กว าหนึ่ ง กิ โ ลเมตรในพื้ น ที่ ก ารพยากรณ สํ า หรั บ
ทองถิ่น
- มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งเพื่ อ ให ส ามารถเข า ใจ เรี ย นรู ก ระบวนการการ
เปลี่ยนแปลงไปของบรรยากาศในชวงเวลาตางๆ โดยมุงเนนไปที่หมอก หมอกควัน
กระบวนการการเกิ ด ละอองลอย และคุ ณ ภาพของอากาศ ที่ เ น น การปรั บ ปรุ ง
รูปแบบจําลองในระดับกิโลเมตร
- มีการแนะนําระบบกระบวนการประมวลผลแบบไมจํากัดวิธีในการเชื่อมความสัมพันธ
ของตั ว แปรที่ มีก ารกระจายเขา ดว ยกัน (stochastic) เพื่อใหทราบถึ งขนาดของ
ผลกระทบที่เกิดจะเกิดขึ้น หากดําเนินการโดยวิธีอื่นไมไดผล
- ทํ า งานร ว มกั บ สภาการวิจัย ด านสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติแหงสหราชอาณาจักร
(Natural Environment Research Council (UK) ; NERC) ในโครงการที่ สํ า คั ญ
เพื่อชวยปรับปรุงการสรางความเขาใจในกระบวนการหมุนเวียนของบรรยากาศ และ
ปฏิสัมพันธกับการหมุนเวียนของบรรยากาศ
- เพิ่มทักษะและความสามารถในการทําแบบจําลองดานการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศทางกายภาพ และรูปแบบสภาพภูมิอากาศในสภาพแวดลอมระดับทองถิ่น
และแบบจําลองระบบโลกของโลก รวมกับ NERC
- ทํ า งานร ว มกั บ หนว ยงานตางๆ ทั้งในประเทศและตางประเทศเพื่อการวิจัย และ
พัฒนาเกี่ยวกับสภาพอากาศตั้งแตระดับโลกจนถึงดวงอาทิตย และมีระบบการสราง
แบบจําลอง ทางคณิตศาสตรที่สํานักงาน MET Office พัฒนาขึ้น เพื่อความเขาใจใน
ตั้งแตระดับบรรยากาศไปถึงระดับเทอรโมสเฟยร
• พัฒนาทางดานการเฝาระวัง/ติดตาม โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- รักษาโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของการวิจัยแบบสังเกตการณในระดับโลก
 โดยเปนความรวมมือกับ NERC
 เปนการพัฒนาเครื่องมื อ นวัตกรรม และการมีสวนรว ม เปนการวิจั ย ใน
ภาคสนามทั้งในระดับประเทศและระหวางประเทศเพื่อชวยกันเติมเต็มใน
ชองวางของการเรียนรูจากการศึกษารวมกัน
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- รั ก ษาระดั บ ความสามารถหลั ก ของเครื อ ข า ยการสั ง เกตการณ ใ ห ยั ง คงคุ ณ ภาพ
ระดับสูงที่ชวยในการการตรวจสอบและพยากรณตางๆ จากเครื่องมือตางๆ เชน
ดาวเทียม เรดาร และมีการสรางประโยชนสูงสุดจากระบบที่มเี หลานี้
- พั ฒ นาการนํ า ขอมูล ที่มี และที่ ไดรับ มา มาใช ป ระโยชนอยางเต็มที่ เชน ข อมู ล ที่
รวบรวมโดยบุคคลที่สาม หรือขอมูลดานสิ่งแวดลอมที่เรียกคนไดจากแหลงข อมูล
อื่ น ๆ โดยการตรวจสอบความถู ก ต อ ง และสามารถนํ า ข อ มู ล เหล า นั้ น มาสร า ง
รูปแบบจําลองที่เหมาะสมและมีความละเอียดสูง
- พัฒนาความเปนหุนสวน และการทํางานรวมกันตอไปกับหนวยงานที่สําคัญอื่ น ๆ
เพื่อชวยในการสังเกตการณสภาพแวดลอมชายฝงทางทะเล และทางอุทกวิทยา
- มีการประเมินคาการพยากรณจากระบบการสังเกตการณที่หลากหลายวิธีเพื่อใหมั่นใจ
วาประเทศอังกฤษมีการลงทุนอยางเหมาะสมสําหรับระบบการสังเกตการณในอนาคต
- มีการพัฒนาศูนยขอมูลสภาพภูมิอากาศแหงชาติ ไปใหกวางขวางมากขึ้น มีความ
เขาใจในสภาพอากาศในอดีต และโดยเฉพาะอยางยิ่งมีความเขาใจในสภาพตางๆ
ของภูมิอากาศในพื้นที่ของประเทศอังกฤษ
- มุงเนนเปาหมายในการพัฒนาปรับปรุงความเขาใจเฉพาะเจาะจงในการเปลี่ยนแปลง
ไปของอุณหภูมิพื้นผิวทั่วโลก มีการติดตามสภาพภูมิอากาศ และพัฒนาชุดขอมูลที่
ชวยในการสังเกตเพื่อปรับปรุงความเขาใจในระบบวงจรน้ํา
- พัฒนาเทคนิคการประเมิ นผลและระบบการวัดใหมๆ เพื่อใหมั่นใจวามีรูป แบบที่
เหมาะสมสําหรับโลกอยางตรงกับความเปนความจริง เปนการพัฒนาที่ไดมาจากการ
สังเกต และการจัดทํารูปแบบที่เหมาะสม
• การวิเคราะหขอมูล โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มีการเชื่อมโยงข อมูล ระหวางกัน ในระดับโลก เชน การสรางจํานวนสมาชิ กให ได
จํ า นวน 200 รายเพื่อรว มกัน สรางรูป แบบจําลองที่ใชอธิบ ายความไมแนน อนใน
บรรยากาศของโลกในปจจุบัน
- มี ก ารลงทุ น อย า งต อ เนื่ อ งในการพั ฒ นาระบบที่ จ ะสกั ด ข อ มู ล ต า งๆ จากข อ มู ล
ดาวเทียมใหไดมากที่สุด
- มี ก ารพั ฒ นาข อ มู ล เชิ ง ปริ ม าณเพื่ อ ช ว ยการพยากรณ ใ นระดั บ ท อ งถิ่ น และการ
พยากรณแบบ nowcast สําหรับสหราชอาณาจักรไดเปนอยางดี
- มีการสํารวจแหลงขอมูลใหม เชน ขอมูลจากเรดาร ขอมูลจากไลดาร (lidar) และใช
ประโยชนจากดาวเทียมเพื่อใหเกิดประโยชนที่ดีขึ้น สามารถพัฒนาความเขาใจใน
วัฏจักรของไอน้ําและกลุมเมฆ
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- พัฒนาขอมูล ที่เกี่ยวของกับบรรยากาศในมหาสมุทร ระบบการดูดซึ มตางๆ ของ
บรรยากาศเพื่อใชงานการพยากรณภูมอิ ากาศ และพยากรณสภาพอากาศของโลก
- พัฒนาในวงกวางขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถในการวิเคราะหทางอุตุนิยมวิทยา เพื่อให
เกิดการประยุกตใชเปนครั้งแรกในยุโรป รวมถึงสรางขอมูลเกี่ยวกับสวนประกอบ
ของบรรยากาศ การประยุกตความรูเพื่อความเขาใจในงานคุณภาพอากาศ
• การจัดระบบในภาพรวม โดยดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มี การพั ฒนาด านฟ สิ กส อย างก าวหน าที่ เกี่ ยวข องกั บระบบการประมวลผลแบบ
ไมจํากัดของการเชื่อมความสัมพันธของตัวแปรที่มีการกระจายเขาดวยกัน (Stochastic)
รวมถึงขั้นตอนในการคํานวณที่รวมเอาผลกระทบที่เกิดขึ้นในกริดยอย (Sub Grid Scale)
มาใช ในการพิ จารณา (Parameterization) มี การสร างรู ปแบบจํ าลองเพื่ อเป น รู ป
แบบจําลองขั้นพื้นฐานที่มีความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศโดยเปน
ตั วแทนในทุ กระดั บ ทั้งนี้ ความละเอี ยดในการศึ กษาของระบบและแบบจํ าลองนั้ น
จะอาศั ย ความสามารถของระบบคอมพิ ว เตอร ข องหน ว ยงาน ซึ่ ง ในป จ จุ บั น มี
ความสามารถสูง
- ปรับปรุงความเปนตัวแทนของเงื่อนไขเบื้องตนตางๆ ที่มีคาความไมแนนอน เพื่อทําให
เกิดการพัฒนาวิธีการใหมๆ ในการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลในระดับที่ กวางขวาง
ยิ่งขึ้น
- มีการประเมินผลวาระบบการพยากรณที่ทุกชวงเวลาวามีความเมนยําเพียงไร ทั้งนี้
ตองมีระบบการยืนยันการวิเคราะหขอมูลที่เหมาะสม
- พัฒนาความนาเชื่อถือในขอมูลการพยากรณที่เปนรายเดือน โดยเปนการพยากรณ
ที่ มีการเลื อกตัว แทนที่ดีภ ายใตเงื่อนไขเบื้องตน ของรูป แบบของภูมิอากาศที่ไมมี
ความแนนอน และเปนการพยากรณที่มีความกวางมากขึ้น
• การพยากรณผล การยืนยัน และกระบวนการหลังการประมวลผล โดยดําเนินการใน
กิจกรรม ดังตอไปนี้
- พัฒนาระบบการวัดและการวัดคะแนนใหม เพื่อใหเกิดการปรับปรุงความสามารถ
ของการพยากรณ และความนาเชื่อถือจากระบบความเปน ไปได (probabilistic)
มากกวาการพยากรณระบบแบบจําลองที่กําหนดขึ้น (deterministic)
- มี การใชร ะบบวัด ใหมเพื่อกําหนดทักษะการพยากรณมุงเนนที่ ตัวแปรของสภาพ
อากาศพื้นผิว และเนนที่ประโยชนการใชงานของผูใชขอ มูล
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- พัฒนาวิธีการที่ซับซอนมากขึ้นในบริเวณพื้นที่ที่ใกลเคียง เพื่อใหสามารถประเมิน
ความสามารถในการพยากรณอยางถูกตองมากขึ้นทั้งในระดับทองถิ่น และในภูมิ
ประเทศทีม่ ีความซับซอนมากขึ้น
- มีการบูรณาการยืนยันผลการพยากรณและกระบวนการหลังการประมวลผล ภายใต
การวินิจฉัยแบบจําลองที่เหมาะสมเพื่อเสริมสรางความเชื่อมโยงระหวางการวิจัย
ความตองการของลูกคาในผลิตภัณฑและบริการของหนวยงาน
- พั ฒ นาแนวทางการประเมิ น ที่ เ หมาะสมมากขึ้ น ทั้ ง ทางด า นทั ก ษะ และความ
นาเชื่อถือในระบบการพยากรณสภาพอากาศที่มีชวงกวางมากขึ้น โดยเฉพาะการ
เนนเรื่องสภาพอากาศที่มีความเฉพาะเจาะจง และเหตุการณรุนแรงจากภัยพิบัติ
ที่อาจจะเกิดขึ้น
การเตรียมการสําหรับอนาคตสําหรับหนวยงาน ดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มีการทํางานด านสิ่ งแวดล อมในประเทศอั งกฤษ เปนหนวยงานที่มีความสามารถในการพยากรณ
ดานสิ่งแวดลอม
- มีการสํารวจและมีการใชประโยชนจากแบบจําลองที่มีความละเอียดสูงมาก (300 เมตรหรือนอยกวา)
- มีการพัฒนาขีดความสามารถในการพยากรณสภาพแวดลอมทั้งในระดับเมือง และระดับชานเมือง
- เตรียมความพรอมสําหรับใหหนวยงานสามารถรองรับ Supercomputer ในระดับ exascale (ซูเปอร
คอมพิวเตอรที่ขนาดใหญที่สุดในโลกตอนนี้คือ K Computer มีสมรรถนะในการประมวลผลในระดับ
10 petaFLOPS ทั้ ง นี้ 1 petaFLOPS จะมี ข นาดเท า กั บ 1015 FLOPS เป า หมายต อ ไปของเครื่ อ ง
Supercomputer หลักของหนวยงาน คือ exaFLOPS โดยที่กําหนดให 1 exaFLOPS = 1018 FLOPS
หรือที่เรียกกันวา exascale Computing)
ความรวมมือในระดับโลกสําหรับหนวยงาน ดําเนินการในกิจกรรม ดังตอไปนี้
- มีการเสริมสรางความรวมมือในการวิจัยที่เกี่ยวกับสภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศรวมกับ NERC
เพื่อใหสามารถสงมอบงานวิจัยที่มีความสําคัญ เปนการใชความสามารถในการวิจัยระดับชาติโดยมีการ
ใชทรัพยากรรวมกัน และเปนโครงการที่มลี ําดับความสําคัญทางยุทธศาสตรดานวิทยาศาสตรของประเทศ
อังกฤษเปนลําดับตนๆ
- มีการสรางโปรแกรมที่เฉพาะเจาะจงในดานวิทยาศาสตรและการพัฒนาทางดานเทคนิค โดยกําหนด
เปาหมายของ Met Office วาจะตองเปนหนวยงานชั้นนําระดับโลกที่มีความสามารถในการสร าง
แบบจําลองตางๆ รวมถึงมีความสามารถในการพยากรณที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มใหกับคูคาได
- มีการสรางความรวมมือทางวิชาการระหวาง Met Office กับหนวยงานอื่นๆ อยางตอเนื่อง เปนการ
สรางความรวมมือโดยการใชทุนสนับสนุนรวมกันกับหนวยงานอื่นๆ เชน มหาวิทยาลัยตางๆ
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- มีการสรางแนวทางใหมๆ ในการสรางความตอเนื่องและสนับสนุนนักศึกษาระดับปริญญาตรี และสูง
กวาปริญญาตรี ในการศึกษาทางดานสภาพอากาศและวิทยาศาสตรเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศ
- มีสวนรวมอยางแข็งขันสําหรับการระดมทุนของกลุมประเทศสหภาพยุโรป และสรางให MET Office
เปนผูมีบทบาทและเปนผูนําในโครงการ Horizon 2020
- มีการจัดการรวมบทบาทของ Met Office ในฐานะหุนสวนของรัฐบาลสหราชอาณาจักร ซึ่งรับผิดชอบ
กองทุนนิวตัน โดยการมีสวนรวมในโอกาสตางๆ อยางตอเนื่อง เชน การเสนอระเบียบวาระการประชุม
ใหมในการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และการใหบริการดานภูมิอากาศ
การพัฒนาบุคลากร
1) มีการเตรียมสภาพแวดลอมการทํางานที่เหมาะสมใหแกบุคลากร มีการจัดชวงระยะเวลาการทํางานใน
การปฏิบัติงานที่เหมาะสมสําหรับงานในดานวิทยาศาสตร และมีการสงเสริมโอกาสใหแกพนักงานมี
ความเจริญกาวหนาในอาชีพการงาน
2) มี การสนั บ สนุ น การพั ฒ นาทางด า นวิช าชี พ อยา งต อเนื่อ งและเข ม ขน กําหนดใหมีโ ครงการต า งๆ
ที่สามารถเพิ่มโอกาสทางวิชาชีพใหแกบุคลากรของหนวยงาน
3) มี ก ารแนะนํ า กระบวนการจั ด การสมั ย ใหม เ กี่ ย วกั บ ความสมดุ ล ทางเพศในหน ว ยงาน โดยผ า น
กระบวนการตางๆ ที่เหมาะสม
4) มีการดําเนินการสงเสริมและสนับสนุนเปาหมายในการพนักงานทุกคนใหมีชั่วโมงการเรียนรูและการ
พัฒนาเทากับ 20% ของชั่วโมงการทํางาน
งานการสื่อสารขององคกร
- สรางทักษะการสื่อสารใหแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานสามารถสื่อสารทางดานวิทยาศาสตรผานสื่อที่
หลากหลายรูปแบบ รวมถึงการสงเสริมการสื่อสารดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับปญหาตางๆ ของสังคม
- มีการสรางพื้น ที่ เ พื่ อเก็บ ขอมูล และเอกสารที่ ได ทําการตรวจสอบโดย Met Office แลว และเป น
เอกสารที่จัดทําโดยผูเขียนชั้นนําตั้งแต ป 2015 เปนตนมา โดยจัดเก็บที่หอสมุดแหงชาติ และคลัง
อุตุนิยมวิทยา
- จัดใหมโี ครงการสื่อสารทางวิทยาศาสตรอยางเปนทางการ ซึ่งดูแลโดยกลุมสื่อสารวิทยาศาสตร
- มีการพัฒนาหองปฏิบัติการดานสารสนเทศ เพื่อที่จะใหหนวยงานมีความกาวหนาเกี่ยวกับวิธีการสง
ข อ มู ล ข า วสารให ผู รั บ ข อ มู ล ข า วสารสามารถเข า ใจทั้ ง ข อ มู ล ในส ว นที่ เ ป น ภาพ และข อ มู ล อื่ น ๆ
ที่หนวยงานไดสื่อสารออกไป
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การดําเนินงานรวมกับภาคประชาสังคม
MET Office ใหคํามั่นที่จะทําทุกวิถีทางที่จะทํางานใหเปนผลเชิงบวกตอสังคมทั้งในประเทศอังกฤษ
และทําใหเกิดการพัฒนารวมกันระหวางประเทศ และเกิดทําใหมีการคุมครองสิ่งแวดลอม เปนการทํางาน
รวมกับองคกรภาคประชาสังคมที่หลากหลาย ดวยวิธีการการเขามามีสวนรวมกับภาคสวนตางๆ ผานความ
รวมมืออยางเปนทางการ และสนับสนุนซึ่งกันและกัน ดวยการดําเนินงานเชนนี้จะทําใหไมสามารถเกิด การ
ล็อบบี้สําหรับการเปลี่ยนแปลงนโยบายเพื่อเอื้อประโยชนใหแกบุคคลใดบุคคลหนึ่งได นอกจากนี้ MET Office
ยังไดกําหนดคานิยมของหนวยงานไวเปนหลักการและภาระผูกพันที่อยูภายใตหลักเกณฑและวิธีการที่รัฐบาล
และภาคประชาสั งคมต องทํ า งานร ว มกัน MET Office เปน สมาชิกของเครือขายสภาแหงชาติเพื่อองคก ร
อาสาสมัคร (National Council for Voluntary Organization ; ncvo)
2. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศไตหวัน
หนวยงานอุตุนิยมวิทยาของไตหวันจะมีชื่อเรียกวา Central Weather Bureau (CWB) จัดตั้งขึ้นตั้งแต
ป 1941 จัดตั้งครั้งแรกในเมืองฉงชิ่ง (Chongqing) จนไดมาจัดตั้งประเทศขึ้นที่เกาะไตหวันเมื่อป 1957 จึงยาย
หนวยงานมาจัดตั้งที่กรุงไทเป โดยเปนหนวยงานภายใตสังกัดกระทรวงคมนาคมและการสื่อสาร
โครงสรางการบริหารงานของหนวยงาน จะมีผูอํานวยการ (Director-General) เปนผูบริหารงาน
สูงสุด มีรองผูอํานวยการสองทานและเลขานุการของสํานักงาน ในสํานักงานใหญในไทเปนั้นจะมี 4 ฝาย ไดแก
1) ฝายแผนงาน (Planning)
2) ฝายติดตามและตรวจสอบอากาศ (Observation)
3) ฝายอุตุนิยมวิทยาประยุกต (Applied Meteorology)
4) ฝายโทรคมนาคมและเรดาร (Telecommunication and Radar)
และประกอบไปดวยอีก 4 สํานักงาน ไดแก
1) สํานักงานเลขานุการ (Secretariat)
2) สํานักงานดานทรัพยากรมนุษย (Personnel)
3) สํานักงานดานการเงินและบัญชี (Accounting)
4) สํานักงานดานจริยธรรมองคกร (Civil Service Ethics)
และนอกจากนี้ภ ายในหนวยงานนั้นยั งประกอบไปดวย ศูนยการวิจัยและพัฒ นา (Research and
Development) อีกดวย
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นอกเหนือจากหนวยงานทั้ง 9 หนวย ขางตนแลว หนวยงาน CWB ยังมีศูนยปฏิบัติงานที่เปนอิสระอีก
7 หนวย ไดแก
1) ศูนยพยากรณอากาศ (Weather Forecast Center)
2) ศูนยดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite Center)
3) ศูนยขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information Center)
4) ศูนยเกี่ยวกับแผนดินไหว (Seismological Center)
5) ศูนยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instrument Center)
6) ศูนยอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorological Center)
7) ศูนยภูมิอากาศพื้นที่ภาคใต (Southern Region Weather Center)
นอกจากนี้ ยั ง มี ส ถานี ต รวจอากาศอี ก 25 สถานี 4 สถานี เ รดาร ต รวจอากาศ และสถานี ติ ด ตาม
ดานดาราศาสตร โดยทั้งหมดนี้สามารถสรุปบทบาทหนาที่ของหนวยงานในความรับผิดชอบจะเกี่ยวกับดาน
อุตุนิยมวิทยา ดานแผนดินไหว ดานอุตุนิยมวิทยาการทะเล และดานดาราศาสตรของประเทศ
ในบทบาทหนาที่ของแตละฝายของหนวยงานอุตุนิยมวิทยานั้น จะมีรายละเอียด ดังนี้
A. บทบาทของหนวยงานระดับฝาย
ฝายแผนงาน (Planning)
1) จัดทํารางแผนบริหารงานของหนวยงานรายป แผนระยะสั้นและระยะยาว ประเมินผลและ
รายงานความกาวหนาในการดําเนินงานของหนวยงาน
2) มีการติดตามและตรวจสอบผลการปฏิบัติงานและมีการจัดทํารายงานสรุปประจําป
3) มีการวาแผนงาน และกํากับการปฏิบัติงานการพยากรณอากาศ และระบบการเตือนภัยจาก
ภูมิอากาศ
4) วางแผน จัดการ และประสานงานที่เกี่ยวของกับภัยพิบัติอันจะเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากภัยทาง
ธรรมชาติ
5) ประสานงานกับหนวยงานของรัฐประเทศอื่นๆ องคกรระหวางประเทศ และกลุมตางๆ เพื่อให
เกิ ด การแลกเปลี่ ย นข อ มู ล และการดํ า เนิ น งานที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาและ
การแลกเปลี่ยนขอมูล
6) อํานวยความสะดวกดานวิเทศสัมพันธของหนวยงาน
ฝายติดตามและตรวจสอบอากาศ (Observation)
1) มีการวางแผนงาน และกํากับการปฏิบัติงาน และการจัดการเกี่ยวกับการเฝาระวังติดตามทั้ง
ภาคพื้นดิน และภาคพื้นอากาศในสวนของระดับบรรยากาศ
2) เผยแพรขอมูล จัดระบบ และจัดทําการแกไขที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบดานอุตุนิยมวิทยาและ
ขอมูลทางดานเทคนิค (Technical Code)
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3) วางแผน บริหารจัดการ และประสานงานที่เกี่ยวของกับประเด็นตางๆ โดยเฉพาะของสถานี
ตรวจอากาศ
4) วางแผนงาน จัดตั้ง และบริหารจั ดการโครงขายของสถานี ตรวจสอบปริ มาณสถานี ต า งๆ
ที่เปนระบบอัตโนมัติ
5) กํากับ ติดตาม รวบรวม และจัดทําขอมูลเกี่ยวกับการวัดปริมาณน้ําฝนในสถานีตางๆ ที่เปน
ระบบอัตโนมัติ
6) วางแผนและบริหารจัดการการติดตามในชั้นบรรยากาศทั้งทางดานฟสิกสและดานเคมี
ฝายอุตุนิยมวิทยาประยุกต (Applied Meteorology)
1) รวบรวมและจัดทําขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของกับการติดตามภูมิอากาศทั้งที่เปนระดับภาคพื้น
และบรรยากาศชั้นบนจากสถานีตรวจอากาศตางๆ โดยเปนขอมูลที่มาจากทั่วทั้งประเทศ
2) เผยแพร ขอ มู ล รายงานภู มิ อากาศสูส าธารณะรั บ ทราบเป น รายป เพื่อเปน ข อ มูล สํ า หรั บ
สาธารณะใชอางอิง
3) จัด การโครงการดา นโครงขา ยอุต ุน ิย มวิท ยาเพื่อ การเกษตร จัด การขอ มูล ที ่เ กี ่ย วชอ ง
อุต ุน ิย มวิท ยาการเกษตร และมีห นา ที ่บ ริก ารใหข อ มูล ที ่เ กี ่ย วขอ งกับ อุต ุน ิย มวิท ยา
การเกษตร เชน การเผยแพร รายงานสรุป ดา นอุตุนิย มวิท ยาการเกษตร 7 วัน (7-day
agro-meteorological outlook) รายงานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร 10 วัน (7-day agrometeorological Bulletin)
4) จัดการดานการวิจัยและฝกอบรมดานอุตุนิยมวิทยาการเกษตร
5) รวบรวมและวิ เ คราะห ข อ มู ล ด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ทางด า นน้ํ า (Hydro
Meteorological) เพื่อเปนขอมูลที่ใชอางอิง
6) ประสานงานกับหนวยงานที่กํากับแหลงน้ําตางๆ และเปนหนวยงานในการสนับสนุนทางดาน
อุตุนิยมวิทยาดานน้ํา (Hydro Meteorological)
7) ทํ า หน า ที่ ใ ห บ ริ ก ารในลั ก ษณะจุ ด เดี ย วเบ็ ด เสร็ จ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ ข อ มู ล ด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ทยา
การติดตอเพื่อขอขอมูลการบริการดานพยากรณอากาศ เปนตน
ฝายโทรคมนาคมและเรดาร (Telecommunication and Radar)
1) ทําหนาที่ตรวจสอบขอมูลที่มีการจัดเก็บอยูใหเปนระบบและสามารถที่จะนําออกเผยแพรได
2) วางแผน ประสานงาน กํ า กั บ ติ ด ตามหน ว ยงานโทรคมนาคมอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา (Meteotelecommunication)
3) บํารุงรักษาระบบการสื่อสารในภาวะฉุกเฉิน
4) วางแผนงานเกี่ยวกับเครือขายระบบเรดาร
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5) จัดการและควบคุมการดําเนินการเกี่ยวกับการบริหารจัดการปฏิบัติการเรดารทางอากาศ เชน
การสนับสนุนดานเทคนิค ระบบการบํารุงรักษา การจัดการ และสั่งซื้ออะไหล
6) อบรมดานเทคนิคเกี่ยวกับเรดาร รวมถึงการบํารุงรักษา
7) ประสานงานและจัดการเกี่ยวกับโครงขายของเรดารกับหนวยงานอื่นๆ
8) วางแผนงานระบบเทคนิคของเรดารที่รับสัญญาณดวยระบบ Dual-polarimetric Doppler
9) วางแผนงาน กํากับ ติดตาม และบํารุงรักษาการปฏิบัติงานดายอุปกรณวิทยุและเครื่องกําเนิด
พลังงานไฟฟาทั้งที่สํานักงานใหญและสถานีตรวจวัดอากาศตางๆ
10) กํ า กั บ ติ ดตาม และบํ ารุ งรั กษาเกี่ ย วกั บ ระบบของโทรศั พท เคลื่ อนที่ ต ามสถานี ตรวจวั ด
อากาศตางๆ
11) ทําหนาที่รับและสงขอมูลระหวางสถานีเรดารและระบบการสื่อสารทางดาวเทียม ST-1 และใน
สวนของสํานักงานอื่นๆ นั้นจะมีหนาที่ ดังนี้
B. ศูนยการวิจัยและพัฒนา
1) วางแผนและบริหารจัดการโครงการที่เกี่ยวกับการวิจัย
2) ออกแบบและบริหารจัดการโปรแกรมตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานดานวิทยาศาสตร
3) จัดการงานที่เกี่ยวของกับการจัดการประชุม และการประชุมเชิงปฏิบัติการที่เกี่ยวของกับ
งานวิจัย
4) เผยแพรขอมูลดานวิทยาศาสตร
5) พัฒนารูปแบบและแบบจําลองโมเดลการพยากรณไตฝุน
6) พัฒนาเทคนิคการติดตามและพยากรณภูมิอากาศรูปแบบใหมๆ
7) ปรับปรุงเทคนิคการพยากรณอากาศ
8) กําหนดงบประมาณในการประชุมระหวางประเทศ หรือการเยี่ยมเยือนระหวางประเทศ
9) จัดอบรมสัมมนารวมถึงหลักสูตรการฝกอบรมตางๆ
C. ศูนยปฏิบัติการ (Operation Center)
ศูนยพยากรณอากาศ (Weather Forecast Center)
1) เฝาติดตามการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ การแปรผันอากาศทั้งในประเทศ และระดับโลก
ทั้งในระดับภาคพื้ น ระดับบรรยากาศ และในทะเล โดยการเก็บขอมูล ตางๆ ที่มีอยู และ
ทําการวิเคราะหขอมูลเหลานั้นเพื่อใหทราบรายละเอียดเกี่ยวกับปรากฏการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
2) เฝาระวังภูมิอากาศตลอด 24 ชั่วโมง โดยพิจารณาทั้งในแงของปรากฏการณที่เกิดขึ้น และ
การเปลี่ยนแปลง
3) พยากรณอากาศทั้งเปนการพยากรณระยะสั้น และระยะยาว เชน การพยากรณที่เปนขอมูล
ปจจุบันรายวัน พยากรณ 12-36 ชั่วโมง ลวงหนาในภูมิภาคตางๆ ของประเทศ การพยากรณ
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4)
5)
6)
7)

ลวงหนา 7 วัน เปนตน ขอมูลจะมีการเสนอตอสาธารณะ 4 ครั้งตอวัน และในชวงระหวาง
กลางนั้นทุก 3 ชั่วโมงจะมีขอมูลพยากรณอากาศลวงหนา 48 ชั่วโมง และทุกๆ 12 ชั่วโมง
จะมีการเผยแพรขอมูลการพยากรณอากาศสําหรับ 7 วันลวงหนา
การพยากรณ อากาศระยะยาว รวมถึ งการสรุ ปการพยากรณ อากาศล วงหน า 1 เดือน หรือ
1 ฤดูกาล
ออกคําเตือนและคําแนะนําเกี่ยวกับภัยที่จะเกิดจากปรากฏการณธรรมชาติ
การออกคําเตือนและขอมูลเกี่ยวกับพายุไตฝุน
การให บ ริ ก ารข อ มู ล ต า งๆ ทางช อ งทางสื่ อ ต า งๆ รวมถึ ง การให ข อ มู ล ผ า นทาง Hotline
การเผยแพรผานทางวิทยุ โทรทัศน รวมถึงการเตือนภัยตางๆ ที่จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ

ศูนยดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Satellite Center)
1) บริหารจัดการขอมูลตางๆ ที่รับมาจากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา และดําเนินการกระบวนการ
ตางๆ สําหรับโครงการใหมๆ
2) บริหารจัดการและบํารุงรักษาเกี่ยวกับระบบของศูนยดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยา
3) จัดเก็บ บริหารขอมูล วิเคราะหขอมูลตางๆ ที่จําเปน เพื่อใหสามารถนํามาวิเคราะหขอมูลเพื่อ
ประโยชนในการพยากรณอากาศ
4) ฝ ก อบรม จั ด โปรแกรมให ก ารศึ ก ษาต อ สาธารณะที่ เ กี่ ย วกั บ ความรู แ ละเทคนิ ค เกี่ ย วกั บ
ดาวเทียม ขอมูลตางๆ และการประยุกตใช
5) เพื่อใหเกิดประโยชนตอระบบการพยากรณอากาศในระยะสั้น
ศูนยขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Information Center)
1) ประสานงานและบริ ห ารจัดการในโครงการที่เ กี่ย วกับ Bureau-wide computerization
project
2) บริ ห ารจั ดการโครงสรางขอมูล เกี่ย วกับ การอุตุนิย มวิทยา และการจัดการเกี่ย วกับ ความ
ปลอดภัย
3) รวบรวมขอมูลที่เปนปจจุบัน วิเคราะหขอมูลอุตุนิยมวิทยาในระดับโลกเพื่อสรางผลิตภัณฑ
ใหมๆ สําหรับการพยากรณอากาศ
4) บํารุงรักษาและทําขอมูลใหเปนปจจุบันสําหรับระบบของการพยากรณอากาศระยะสั้น เพื่อ
ชวยทําใหนักพยากรณสามารถทํางานไดมีประสิทธิภาพสูงสุด
5) พั ฒ นาระบบงานต า งๆ เกี่ย วกับ การใหบ ริการดานอุตุนิย มวิทยาของหนวยงานดีขึ้น เชน
website e-paper และ e-commerce เปนตน
6) พัฒนาและบํารุงรักษาระบบขอมูลสําหรับการบริหารจัดการโดยรวม เพื่อใหประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการงานของหนวยงานดีขึ้น
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ศูนยเกี่ยวกับแผนดินไหว (Seismological Center)
1) เฝาติดตาม และระวังเกี่ยวกับแผนดินไหวภายในประเทศ
2) ออกประกาศ หรือรายงานที่เกี่ยวกับกรณีแผนดินไหว หรือโอกาสที่เกิดสึนามิขึ้น
3) จัดทําโครงการสําหรับโปรแกรมเครื่องมือตางๆ เพื่อใชในการเตือนภัย
4) ศึกษาปรากฏการณตางๆ ที่เกี่ยวของกับแผนดินไหว
5) ใหบริการขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับแผนดินไหว รวมถึงการใหการศึกษาแกสาธารณะเกี่ยวกับ
ปรากฏการณแผนดินไหว และการปองกันภัยเบื้องตน
ศูนยเครื่องมืออุตุนิยมวิทยา (Meteorological Instrument Center)
1) ทําเครื่องมือวัดในแตละสถานีใหอยูในสภาพสมบูรณพรอมใชงานอยูเสมอ
2) ดูแล และบํารุงรักษาเครื่องมือวัดที่เ กี่ยวของกับ งานอุ ตุนิย มวิ ทยาของหนวยงานอื่น ๆ ให
สมบูรณ
3) บํารุงรักษาหองทดลองที่หนวยงานดูแลใหไดตามมาตรฐานของประเทศ
4) บํารุงรักษาระบบเครื่องมือวัดอัตโนมัติในระดับภาคพื้นใหสมบูรณ
5) บํารุงรักษาระบบพลังงานลม และแสงแดดที่อยูที่สถานีตรวจอากาศใหสมบูรณ
6) บํารุงรักษาเครื่องมือวัดคลื่นใหสมบูรณ
7) บริหารจัดการใหความความรูและฝกอบรมเกี่ยวกับเครื่องมือทางดานอุตุนิยมวิทยา
ศูนยอุตุนิยมวิทยาทางทะเล (Marine Meteorological Center)
1) เฝาระวัง และติดตามผลขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เชน ขนาดของคลื่น กระแสน้ํา
ระดับน้ําทะเล อุณหภูมิของน้ํา ในบริเวณตางๆ ของประเทศ ทั้งนี้ขอมูลตางๆ เหลานี้จะมีการ
บันทึกเปนโครงขายของขอมูล
2) มีหองปฏิบัติการทางวิทยาศาสตรเพื่อจัดเก็บขอมูลตางๆ ที่จําเปน เชน เซ็นเซอรสําหรับวัด
ระดับน้ํา สถานีเก็บขอมูลสําหรับระดับน้ําลึกของทะเล เปนตน
3) พั ฒ นาระบบการทํ า นายเกี่ ย วกั บ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทางทะเล การพยากรณ ร ะดั บ ของคลื่ น
ระดับน้ําทะเล รูปแบบการกระจายของอุณหภูมิพื้นผิวน้ําทะเล รูปแบบจําลองโมเดลของการ
ขึ้นและลงของน้ํา รูปแบบจําลองโมเดลของกระแสน้ําในมหาสมุทร เปนตน
4) ออกประกาศการพยากรณอากาศทางอุตุนิยมทางทะเล เชน อุณหภูมิ ระดับน้ําทะเล คลื่น
กระแสน้ํ า ทั้ ง ในทะเล ชายฝ ง เพื่ อ เป น ข อ มู ล สํ า หรั บ การวางแผนในชี วิ ต ประจํ า วั น
การพักผอน การประมง การสํารวจทางทะเล การเตือนภัยลวงหนาทางทะเล และการคนหา
หรือการปฏิบัติการเพื่อการกูภัยหรือปองกันภัย
5) จัดเก็บรวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อนํามาวิเคราะห ขอมูลจะรวบรวมทั้งขอมู ลใน
ระดับประเทศ และขอมูลระดับนานาชาติ เพื่อใหการพยากรณในอนาคตมีความแมนยําสูงขึ้น
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6) พัฒนาการใหบริการใหมๆ ดานอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เชน ระบบ Geographic Information
System (GIS) ทางทะเล การใหบริการเพิ่มเติมทาง Internet เปนตน
7) การใหคําปรึกษา และใหการศึกษาแกสาธารณะเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมถึงการ
จัดทํารายงานประจําป สถิติตางๆ เพื่อประโยชนแกสาธารณะ
แผนกลยุทธของ CWB
พั น ธกิ จ ของ CWB ได กํ า หนดให มี ก ารเผยแพร ข อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาให ทั น สมั ย พั ฒ นาระบบการ
พยากรณที่ถูกต อง แมนยํา และมีคุณภาพ มีการเผยแพรขอมูล ไปยั งช องทางต างๆ ที่หลากหลาย เพื่อให
สาธารณะรับทราบไดอยางทันทวงที มีระบบการเตือนภัยที่เหมาะสมเพื่อลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพยสิน
ของประชาชน ดังนั้นเพื่อใหไดบรรลุตามวัตถุประสงคดังกลาวขางตน CWB จึงไดจัดทําแผนกลยุทธไว ดังนี้
1) ยกระดับความสามารถในการเฝาระวัง ติดตามเกี่ยวกับการอุตุนิยมวิทยาของประเทศ
มี ร ะบบการจั ดเก็ บ และสั ง เคราะห ข อมูล ที่เ กี่ย วกับ ดานอุ ตุนิย มวิ ทยา โดยเฉพาะข อมูล ที่ ม าจาก
ดาวเที ย มของประเทศญี่ ปุ น Himawan-8 และขอมูล ที่มาจากเครื่ องมื ออื่ น ๆ ที่เหมาะสมเพื่อชว ยในการ
พยากรณอากาศใหเกิดความแมนยํา และมีการเผยแพรขอมูลอยางเหมาะสมบูรณาการระบบที่เกี่ยวกับการ
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล เพื่อใหประสิทธิภาพในการเผยแพรขอมูลดีขึ้น มีระบบการจัดการเกี่ยวกับสถานีวัด
กระแสคลื่นที่ชายฝง การรวบรวมขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับคลื่นและเทคนิคการพยากรณพายุ Storm Surge
การคํานวณเกี่ยวกับขอมูลระดับน้ําทะเล ขอมูลอื่นๆ ที่จําเปนเพื่อใหการบริการเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล
ดีขึ้น บริหารจัดการระบบงานในโครงการสรางความเขมแข็งของการเฝาระวังทางดานสิ่งแวดลอมสําหรับการ
ปองกันภัยทางทะเล และระบบโครงขายการเฝาระวังทางภูมิอากาศ ดังนี้
(1) จัดตั้งระบบเรดารใหเหมาะสม และมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อใหประสิทธิภาพในการเฝาระวังดี
ยิ่งขึ้น
(2) ปรั บ ปรุ งและสร า งเข มแข็ งใหเครือขายสถานีตรวจอากาศที่ตั้งอยูจุดตางๆ ภายในประเทศมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยการปรับปรุงหรือจัดหาเครื่องมือใหมที่เหมาะสมเพื่อใหประสิทธิภาพการ
ทํางานการตรวจวัดมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(3) ขยายเครือขายการจัดเก็บขอมูลที่เกี่ยวของกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเล รวมถึงจัดใหมีระบบการ
ตรวจสอบขนาดของคลื่น และระบบเตือนภัยสึนามิ
(4) มีการดําเนินการเกี่ยวกับระบบเรดาร เพื่อตรวจวัดขนาดคลื่นและความปลอดภัย สําหรับชายฝง
ทะเล
(5) มีการดําเนินการเกี่ยวกับระบบการปองกันภัยเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมทางทะเล มีการพยากรณขนาด
ของคลื่นที่จะเกิดขึ้น รวบรวมขอมูลเกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาทางทะเลและเพิ่มประสิทธิภาพการให
ขอมูลเพื่อปองกันภัยที่จะเกิดขึ้นทางทะเล
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(6) มีการดําเนินการระบบการใหบริการเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติ พัฒนาผลิตภัณฑที่ไดขอมูลจาก
ดาวเทียม หรือขอมูลจากแหลงอื่นๆ เพื่อเปนขอมูลที่ใชสําหรับการเตือนภัยสาธารณะ และเปน
ขอมูลในการตัดสินใจของผูที่มีหนาที่รับผิดชอบ
สรางความเขมแข็งใหกับหนวยงาน รวมถึงโครงขายการทํางานเพื่อใหคุณภาพของการติดตามและ
ตรวจอากาศเกิดประสิทธิภ าพสูง มีการเพิ่มประสิ ทธิภาพของเครื่ องมื อวัดใหมีประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเพื่ อให
เครื่องมือวัดสามารถทํางานไดเต็มประสิทธิภาพเพื่อความแมนยําในขอมูล และการพยากรณอากาศ
2) มีการพัฒนาทางดานเทคนิคและระบบการพยากรณที่ทันสมัยมากขึ้น
มี ก ารดํ า เนิ น การอย า งต อ เนื่ อ งเกี่ ย วกั บ แผนงานสร า งระบบการให ข อ มู ล และการให บ ริ ก ารที่ มี
ประสิทธิภาพ โดยมีการดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) มีการนําขอมูลที่เปนลั กษณะข อมูล ขนาดใหญ (Big data) มาจัดทําการวิเคราะห เพื่อใหเ ปน
ขอมูลที่เกิ ดประโยชน ต อสว นงานตางๆ ที่เกี่ยวของ ในลักษณะของ On-demand function
บูรณาการขอมูลที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหประสิทธิภาพในการใหบริการสูงขึ้น การใหบริการ
ทางดานการศึกษาเกี่ยวกับวิทยาศาสตรภูมิอากาศที่มีมากขึ้น มีการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สถานีตรวจอากาศตางๆ อยางเหมาะสม มีการปรับปรุงระบบเครือขายตางๆ เพื่อใหเปนแกน
หลักของสถานีตรวจอากาศ
(2) พัฒนาสหวิทยาการที่เกี่ยวของกับการใหบริการ สรางความรวมมือกับหนวยงานดานการเกษตร
เพื่อจัดทําขอมูลทางดานการพยากรณอากาศที่เหมาะสม เพื่อเปนขอมูลในการตัดสินใจสําหรับ
ดานการเพาะปลูก การประมง และการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา จัดทําระบบใหมๆ เพื่อสนองตอบตอ
งานดังกลาวขางตน เพื่อเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการพยากรณอากาศ และการปองกันภัย
ตางๆ ทางธรรมชาติ ซึ่งจะทําใหสนองตอบตอความตองการของสาธารณะไดดียิ่งขึ้น
(3) พัฒนาระบบงานเกี่ย วกั บภูมิอากาศทางทะเลควบคูไปกับ สร างแบบจํ าลองโมเดลตางๆ ของ
ภูมิอากาศที่เกิดขึ้น เพื่อใหเกิดความกาวหนาในการพยากรณอากาศในชวง 2-4 สัปดาห บูรณาการ
และจําลองโมเดลการพยากรณอากาศสําหรับประเทศไตหวันจากขอมูลของสถานีตางๆ และ
พัฒนาเทคนิคในการพยากรณสําหรับระยะสั้น แนวโนมของฝนที่จะตก มีการพัฒนาเทคนิคการ
พยากรณจากขอมูลที่ไดจากเรดารตรวจอากาศใหไดความแมนยํามากขึ้น ทั้งนี้เพื่อเปนขอมูลใน
การตัดสินใจสําหรับผูเกี่ยวของ
นอกจากนี้แลวยังจะตองมีแผนงานเพื่อพัฒนางานดานการประยุกต และใหบริการขอมูลเพื่อพลังงาน
สีเขียว ดังรายละเอียด ดังนี้
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(1) บูรณาการขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมดเพื่อใหสามารถวิเคราะหถึงความหนาแนนของลมใน
พื้นที่ที่กําหนด โดยนําขอมูลมาจากแหลงขอมูลตางๆ ทั้งจากดาวเทียม เรดาร เพื่อนําขอมูลมา
จัดทําโครงการพลังงานไฟฟาจากพลังงานแรงลมขึ้นในประเทศ
(2) ยกระดับการดําเนินงานเกี่ยวกับโครงการทดลองฟารมกังหันลมที่ตั้งอยูกลางทะเล (offshore
wind farm demonstration) เพื่อทําใหส ามารถพัฒ นาโครงการได และสามารถคาดการณ
กําลังความสามารถในการผลิตพลังงานไดในชวงระหวางเวลาที่กําหนด
มากไปกวานั้นยังมีโครงการสรางสิ่งแวดลอมที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรและการประมง ดวยขอมูล
ดานภูมิอากาศที่เหมาะสม โดยมีการดําเนินการในรายละเอียด ดังนี้
(1) สรางองคความรูในลักษณะของสหวิทยาการที่สนองตอบตอความตองการของการประกอบอาชีพ
การประมง เปนการพัฒนาขอมูลดิจิทัล รายละเอียดขอมูลที่ไดจากดาวเทียม การวัดอุณหภูมิผิวน้ํา
สีของน้ํา และรูปถายทางดาวเทียมสําหรับชวงเวลากลางคืน เปนตน
(2) มีการดําเนินการขอมูลที่มีความลึกและกาวหนาที่เกี่ยวกับอุตุนิยมทางทะเล และตรงตอความ
ตองการกับการประมง เชน การแปรผันของภูมิอากาศทางทะเล อุณหภูมิของน้ําทะเล ความเค็ม
กระแสน้ําทะเล เปนตน
(3) มี การพั ฒ นาในลักษณะของสหวิทยาการเพื่อใหเกิดการประยุกตนําขอมูล ดานอุตุนิยมวิทยา
สนองตอบตอการดําเนินการดานการเพาะปลูก ดานการเกษตร โดยการสังเคราะหขอมูลดาน
อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ ส นองตอบต อ ความต อ งการของเกษตรกร เช น การผั น แปรของภู มิ อ ากาศ
การพยากรณ อ ากาศในระยะสั้ น เพื่ อ การวางแผนการเพาะปลู ก เป น การทํ า งานร ว มกั บ
สถาบันวิจัยการเกษตรแหงชาติไตหวัน
3) การเพิ่มประสิทธิภาพทางดานการเฝาระวังแผนดินไหว
เพื่อเพิ่มการเฝาระวัง และติดตามการเกิดแผนดินไหว และสึนามิ ไดมีการจัดตั้งสถานีตรวจการเกิด
แผนดินไหวที่มีคุณภาพสูงขึ้น และสรางโครงขายในการดําเนิน งานสงเสริมใหมีการประยุ กต การรายงาน
การเกิดแผนดินไหวทันทีที่เกิดเหตุการณขึ้น เพื่อปองกันการเกิดภัยพิบัติ และใชระบบการเตือนภัยสาธารณะ
เพื่อชวยกระจายขาวสารใหเร็วที่สุด บูรณาการระบบการจัดการขอมูลภูมิฟสิกส รวมถึงการบริการเกี่ยวเนื่อง
เพื่อมาชวยในการปฏิบัติงาน รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวเนื่องกับการวิเคราะหภูมิฟสิกส และการวิจัยตอเนื่องที่
เกี่ยวของกับการวิเคราะหแผนดินไหว เพื่อใหเกิดองคความรูในชายฝงดานตะวันออกของไตหวันมีการเพิ่มสาย
เคเบิลแบบใตน้ําเพื่อเพิ่มการตรวจวัดการเกิดแผนดินไหว และระบบการเฝาระวังดานฟสิกสทางน้ํา เพื่อทําให
ประสิทธิภาพของการเฝาระวังแผนดินไหวและสึนามิเพิ่มขึ้น
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4) เพิ่มความเข มแข็ งของการใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและระบบการเตือนภัยอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ
บริหารจัดการโครงการพัฒนาระบบการพยากรณอากาศระยะสั้นแบบเล็ก (Small scale Nowcasting
System) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบการติดตามและพยากรณอากาศ พัฒนาเทคนิคการพยากรณอากาศเพื่อ
ลดภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในเมือง พรอมทั้งมีระบบการเตือนภัยไดอยางทันเวลามีการนําสงขอมูลที่เกี่ยวข องกับ
อุตุนิยมวิทยาในภาษาที่เขาใจงาย และมีการสรางความตระหนักรูใหแกประชาชนเกี่ยวกับการปองกันภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกในอนาคต มีการใหความรูแกประชาชนผานทางโปรแกรมตางๆ ที่
เหมาะสม สรางความรวมมือกับหนวยงานของรัฐแหงอื่น เพื่อนําขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาที่หนวยงานแตละหนวยมี
ความตองการนําไปใช สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด เชน หนวยงานบริหารการบินพลเรือน การทาเรือ
แห งชาติ ไต หวั น สํ าหรั บกิ จการที่ เกี่ ยวกับการคมนาคม หนวยงานรักษาความปลอดภัยชายฝง สําหรับการ
ปฏิบัติการปองกันภัยและชวยชีวิต เปนตน
3. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา เขตปกครองพิเศษฮองกง
Hong Kong Observatory เปนหนวยงานของรัฐที่ทําหนารับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตาม ตรวจสอบ
และพยากรณอากาศ นอกจากนี้ยังมีหนาที่เตือนภัยตางๆ ที่เกี่ยวของกับอากาศ หนวยงาน Observatory
ยังทําหนาที่ติดตาม แล ะเข าถึงขอมูลเกี่ยวกับระดั บ ของรังสี (radiation level) ในฮองกง มีการใหบ ริ การ
เกี่ยวกับงานดานอุตุนิยมวิทยา และการบริการดานธรณีฟสิกสที่สนองตอบตอความตองการของสาธารณะ
กิจการการเดินเรือ กิจการเกี่ยวกับอากาศยาน อุตสาหกรรม และภาควิศวกรรม
34
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วิสัยทัศนของหนวยงาน
“เปนหนวยงานที่มีความเปนเลิศในการปกปองภัยที่เกิดขึ้นตอชีวิต ทรัพยสิน และอาคารสิ่งกอสราง
รวมถึงสรางสังคมที่ดีขึ้นผานทางการใหบริการการพัฒนาการบริหารทางวิทยาศาสตรเปนฐาน” “Be a model
of excellence in protecting lives and building together a better society through science”
พันธกิจ
“เพื่อใหขอมูลที่มีคุณภาพแกประชาชน ดานอุตุนิยมวิทยาและสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และมีสวนชวยทํา
ใหสังคมดีขึ้น การปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยการใชความรูดานวิทยาศาสตร นวัตกรรม และความ
รวมมือจากภาคสวนตางๆ
คานิยมรวม
กําหนดคานิยมรวม (Core Values) ดวย 7 ตัวอักษรซึ่งสรางเปนคํา “SCIENCE” ดังนี้ Serve Care
Innovate Enthuse Nurture Collaborate และ Excel โครงสรางการบริหารจัดการองคการ (Observatory)
ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน (Director) ผูบริหารของหนวยงานแบงออกเปน 4 ดาน ไดแก
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•
•
•
•

ดานการพัฒนา วิจัย และการบริหารจัดการ
ดานการพยากรณ และบริการเตือนภัยธรรมชาติ
การบริการดานอุตุนิยมทางอากาศ
การติดตามและประเมินดานรังสีวิทยา

การให บ ริ การงานด า นต า งๆ ของหนว ยงาน การใหบ ริการดา นภูมิ อ ากาศ และพยากรณอ ากาศ
Observatory ใหขอมูลทางดานพยากรณอากาศแกสาธารณะ ดานการประมง ดานการเดินเรือ ดานอากาศยาน
รวมถึงผูที่ตองการใชขอมูลรายอื่นๆ รวมถึงขอมูลเฉพาะเจาะจงที่หนวยงานอื่นมีความจําเปนจะตองใช เชน
งานแสดงการจุดพลุ และการแชงขันกีฬารายการสําคัญตางๆ Observatory เปนหนวยงานที่ไดรับการรับรอง
ในระบบการจัดการคุณภาพตามมาตรฐานของนานาชาติ ISO 9001: 2015 สําหรับการใหขอมูลพยากรณ
อากาศและการใหบริหารเตือนภัยตางๆ
Observatory เปนผูดําเนินการในการกํากับดูแลอุปกรณตางๆ ที่เกี่ยวของกับการพยากรณอากาศ รวมถึง
โครงขายการพยากรณระบบตางๆ ของสถานีพยากรณทั่วทั้งพื้นที่ในเขตปกครองพิเศษฮองกงที่เปนระบบ
อัตโนมัติ เพื่อวัดความเร็วลม ความดัน อุณหภูมิ ความชื้น และปริมาณฝน มีระบบโครงขายของกลอง และ
เครื่องมือวัดที่เปน visibility meters สําหรับการใหขอมูลที่เปนรูปถายและการอานคาที่เปนขอมูลปจ จุบัน
(Realtime) มีระบบเรดารที่ติดตามการเคลื่อนที่ของกลุมฝนที่จะตกในพื้นที่ตางๆ และทําหนาที่แลกเปลี่ยน
ขอมูลที่เกี่ยวกับสภาพอากาศที่เปนขอมูลปจจุบันแกหนวยงานทางดานอุตุนิยมวิทยาในภาคพื้นตางๆ ในระดับ
นานาชาติ และรับขอมูลรูปถายทางอากาศที่เกี่ยวกับการพยากรณอากาศจากดาวเทียมตางๆ
Observatory ใชระบบคอมพิวเตอรในการทําการสรางแบบจําลองรูปแบบตางๆ เพื่อพยากรณอากาศ
ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสําหรับในเขตเอเชียตะวันออก และแถบแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ ผลของรูปแบบจําลองนี้
จะเปนการพยากรณในพื้นที่แถบฮองกงและพื้นที่ใกลเคียง การพยากรณอากาศจะเปนการพยากรณลวงหน า
ระยะเวลา 9 วัน โดยการแสดงการพยากรณนี้จะมีระบบอัตโนมัติที่แสดงผลการพยากรณบนเว็บเพจ รวมถึงมีการ
พยากรณอากาศเปนรายชั่วโมงโดยคอมพิวเตอรในพื้นที่ตางๆ ของฮองกง รวมถึงพื้นที่บริเวณสามเหลี่ยมปาก
แมน้ําเพิรลดวยการพยากรณ อากาศจะเปนการพยากรณลวงหน าเป นระยะเวลา 9 วัน การพยากรณ อากาศ
ที่จะมีฝนตก ฟาผา พื้นที่ที่มีโอกาสเกิดฟาผา Observatory ไดพัฒนาระบบการพยากรณอากาศเรียกวา SWIRLS
(Short-range Warning of Intense Rainstorms in Localized Systems) ซึ่งเปนระบบที่นําขอมูลจากเรดาร
การวั ดปริ มาณน้ํ าฝน เซนเซอร ที่วัดอั ตราการฟ าผ า และนํ าข อมู ลทั้ งหมดมาให คอมพิ วเตอร และวิ เคราะห
แบบจําลองตางๆ เพื่อใหไดผลพยากรณโอกาสที่จะเกิดพายุฝนในพื้นที่ฮองกง เปนการพยากรณลวงหนา 6 ชั่วโมง
ซึ่งการพยากรณจะทําใหเกิดความแมนยําและทําใหสามารถที่จะเตือนภาคสวนตางๆ ได ระบบ SWIRLS นี้จะให
ข อ มู ล ที่ เ ป น ป จ จุ บั น ต อ สาธารณะผ า นทางเว็ บ ไซต ข อง Observatory และทางแอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ
“MyObservatory”
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การให ข อมู ลเกี่ ยวกั บอากาศ การพยากรณ อากาศ การแจ งเตื อนที่ เกี่ ยวข องกั บอากาศที่ ผิ ด ปรกติ
ต อสาธารณะจะถู ก นํ า เสนอผ า นช อ งทางต า งๆ รวมถึ ง เว็ บ ไซต ข อง Observatory แอปพลิ เ คชั น มื อ ถื อ
“MyObservatory” แอปพลิเคชันบนเครื่องคอมพิวเตอรตั้งโตะ “Weather Wizard” การใหบริการผานทาง
โทรศัพท 187 8200 ทางสื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน รวมถึงระบบตางๆ ทางสื่อสังคมออนไลน (Social Network)
ในการรายงานผลของ Observatory ทางเว็บไซตนั้นจะเปนการใหขอมูลที่มีเนื้อหาที่สะดวกตอผูใช มีการให
ข อ มู ล แก โ ทรทั ศ น ช อ งต า งๆ ที่ เ สนอการพยากรณ อ ากาศโดยไม คิ ด ค า ใช จ า ย รวมถึ ง มี ก ารให ข อ มู ล เพื่ อ
เสริมสรางการใหความรูเปนรายสัปดาหแกผูดําเนินการจัดรายการพยากรณอากาศทางโทรทัศนชองตางๆ เรียก
โปรแกรมนี้วา “Cool Met Stuff” นอกจากนี้แลวยังมีการใหสมั ภาษณทางสื่อชองตางๆ เพื่อเปนการใหขอมูล
เกี่ยวกับการพยากรณอากาศเมื่อจําเปนตลอดเวลา
รายการที่เกี่ยวของกับอากาศ (Weather Programme) ของ Observatory จะมีการนําเสนอขอมูล
เกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวของกับอากาศ จะเปนการนําเสนอโดยนักอุตุนิยมวิทยาที่เปนผูเชี่ยวชาญและมืออาชีพ
ของ Observatory การใหบริการดานภูมิอากาศที่เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาการบิน การพยากรณอากาศสําหรับ
สํานักงานทาอากาศยานนานาชาติ สํานักงานอุตุนิยมวิทยาการบินของ Observatory จะใหขอมูลที่จําเปนและ
เกี่ยวของกับอากาศยานแกสนามบินนานาชาติฮองกง และสําหรับสวนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับการบิน เชน
สายการบิน สถานีวิทยุควบคุมการบิน เปนตน การใหขอมูลเกี่ยวกับอากาศและการพยากรณอากาศนั้น จะ
ได แก ระบบเซนเซอรที่เ กี่ ยวข องกั บ การวัดอากาศตางๆ เชน ระบบเรดารวัดอากาศ ระบบ lIDAR (Light
Detection And Ranging) และระบบการวัดอากาศ ระบบการวัดระบบเตือนแบบอัตโนมัติของ wind shear
ลมแรงกระชาก (Turbulence) ฟาผา และขอมูลตางๆ ที่สํานักงานการทาอากาศยานนานาชาติฮองกงมีความ
ตองการ รวมถึงขอมูลที่หนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบินตองการ รวมถึงเอกสารตางๆ ที่ตองใหแกสาย
การบินที่จะเขาและออกจากทาอากาศยานนานาชาติฮองกง ขอมูลใหแกผูจัดการการจราจรทางอากาศ การให
ขอมูลนั้นจะเปนการใหขอมูลผานทางเว็บเบสของระบบขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบิน และทางแอปพลิเคชันทาง
มือถือดวย
การใหบริการดานภูมิอากาศทางทะเล
Observatory ใหบริการเกี่ยวกับการใหขอมูลอากาศและการพยากรณอากาศทางทะเล เพื่อใหขอมูล
แกการเดินเรือระหวางประเทศ การประมง กิจกรรมการขุดเจาะน้ํามัน กิจกรรมที่เกี่ยวของกับชายฝง กิจกรรม
กีฬาทางน้ํา
การกํากับและตรวจสอบรังสี (Radiation Monitoring and Assessment)
Observatory กํากับและติดตามระดับของรังสีในพื้นที่ตางๆ ของฮองกง โดยจะเปนการวัดทั้งทางดาน
อากาศ พื้นดิ น น้ํ า และอาหาร ทั้ งนี้ บทบาทของหนวยงานจะรวมถึ งการวัดกั มมั นตภาพรั งสี ของนิวเคลี ยร
โดยเฉพาะที่มาจากสถานีพลังงานนิวเคลียรที่อยูที่กวางตุง ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน หากมีเหตุการณ
ฉุกเฉินเกิดขึ้นที่สถานีดังกลาว เพื่อเปนขอมูลใหแกรัฐบาลในการตัดสินใจดําเนินการอยางใดอยางหนึ่ง
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การใหบริการเวลามาตรฐาน ภูมิฟสิกส และการใหบริการที่เกี่ยวของกับดานภูมิอากาศ
Observatory เปนผูดูแลเกี่ยวกับมาตรฐานเวลาของฮองกง การมีระบบใหสาธารณะเขามาตรวจสอบ
เวลามาตรฐานของฮองกง เชน การตรวจสอบผานระบบอินเตอรเน็ต การตรวจสอบผานสถานีวิทยุ รวมถึงทํา
หนาที่ประสานงานและใหขอมูลแกหนวยงานนานาชาติ ไดแก Bureau of Weights and Measures (BIPM)
ประเทศฝรั่งเศส สําหรับเวลามาตรฐานโลกการใหบริการดานกรณีแผนดินไหว การเกิดสึนามิ Storm Surge
และดานอุทกวิทยา
Observatory มีสถานีที่จ ะเก็ บและรวบรวมขอมูล ที่เกี่ยวของกับดานภูมิอากาศแบบที่เปน ข อมูล
ปจจุบัน (Real Time) มีหนาที่ติดตามหากเกิดกรณีแผนดินไหว ขอมูลที่เกี่ยวของกับการเกิดแผนดินไหว เชน
ศูนยกลางของแผนดินไหว ความแรง เปนตน และนําเสนอขอมูลตางๆ ผานระบบ Twitter Weibo และ RSS
อีกทั้ง Observatory ยังมีหนาที่เช็คระดับการแสน้ํา ระดับน้ําขึ้น น้ําลง เมื่อเปรียบเทียบกับระดับน้ําทะเล
ปานกลาง การเกิดปรากฏการณ Storm surges และ Tsunami โดยเฉพาะที่จะมีผลประทบตอฮองกง
สํ า หรั บ การให บ ริ ก ารทางด า นภู มิ อ ากาศนั้ น Observatory จะมี “การให บ ริ ก ารข อ มู ล ทางด า น
ภูมิอากาศ” ผานทางเว็บเพจ เปนขอมูลที่ใหบริหารแกสาธารณะ ผูใชบริหารสามารถเขามาใชบริการไดอยาง
สะดวกในลักษณะ ของจุดบริการเดี ยวเบ็ดเสร็ จแบบ One stop shop online ขอมูลที่จัดใหไดแก สภาพ
ภูมิอากาศของฮองกงทั้งเปนขอมูลลาสุด และสถิติที่ผานมา เปนแหลงขอมูลทางการศึกษาเกี่ยวกับทางดาน
ภูมิอากาศใหแกผูสนใจทางการศึกษาตางๆ Observatory ยังใหความสนใจตอการมีสวนรวมของผูมีสวนได
สวนเสียภาคสวนตางๆ เพื่อใหเกิดการทํางานรวมกันและประสานกันอยางเปนพันธมิตรเพื่อใหการใชประโยชน
จากขอมูลดานภูมิอากาศเกิดประโยชนสูงสุดแกภาคสวนตางๆ ในพื้นที่การทํางานตางๆ กัน เชน โครงการ
ทางดานวิศวกรรม การวางแผนเมือง การจัดการดานแหลงน้ํา การวิจัยดานวิทยาศาสตร การประหยัดพลังงาน
และการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ
Observatory จะพยากรณอัตราการตกของฝนเปนรายป จํานวนพายุที่มีผลกระทบตอฮองกงในแตละป
การพยากรณอุณหภูมิ และจํานวนฝนในแตละฤดูกาลของฮองกง โดยจะใหขอมูลผานทางเว็บไซต มีการจัดทํา
วิจัยที่เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิโลก (Global Climate change) และผลกระทบที่จะมีตอฮองกง
โดยเรื่องนี้ไดมีการทําเว็บเพจที่แยกออกมาเฉพาะ คือ “Climate Change” ซึ่งจะเปนผลสรุปที่เกี่ยวกับขอมูล
ในอดีต ขอมูลโครงการตางๆ ที่เกี่ยวของในปจจุบัน การพยากรณแนวโนมของอากาศในอนาคตทั้งในระดับโลก
และในระดั บท องถิ่น และประเด็น ตางๆ ที่เปนที่สนใจในป จจุ บัน ของสาธารณะในเรื่ องนี้ เ พื่ อเปนการเพิ่ ม
ตระหนั กของสาธารณะเกี่ ย วกั บ การเปลี่ย นแปลงในสภาพภูมิอากาศของโลก ภัย พิบัติตางๆที่เกิดขึ้น จาก
ธรรมชาติ และการให บ ริ การด า นต า งๆ ของ Observatory รวมถึง กิจ กรรมตางๆ เชน การใหขอ มู ล ต อ
สาธารณะ การจัดสัมมนา การจัดคอรสใหการอบรม การจัดกิจกรรมแสดงผลงาน รวมถึงกิจกรรมเปดบานให
ประชาชนเขาเยี่ยมชมหนวยงานปละละครั้งเรียกวา Annual Open Day มีการจัดทํา Blog การสื่อสารใน
รูปแบบตางๆ เพื่อใหสาธารณะสามารถเขาถึงขอมูลตางๆ ของหนวยงานไดเปนอยางดี และสรางความรวมมือ
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ระหว างหน ว ยงานต า งๆ ทั้ งของภาครั ฐ และภาคเอกชนเพื่ อ ให เ กิ ดการพั ฒ นาทางดา นวิ ทยาศาสตร แ ละ
เทคโนโลยีของประเทศ
3.1 แผนยุทธศาสตรของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกง (Strategic Plan 5 Years 2017-2021)
หนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกงจัดตั้งขึ้นตั้งแตป 1883 การดําเนินงานที่ผานมาเปนการดําเนินงาน
ภายใตการเปลี่ยนแปลงในชวงที่สําคัญของประวัติศาสตร การเปลี่ยนแปลงทางดานการเมื อง สังคม และ
เศรษฐกิจการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี ดวยการยึดมั่นในวิทยาศาสตร นวัตกรรม
และการใหบริการที่เปนเลิศแกประชาชน หนวยงานอุตุนิยมวิทยาจึงมีการพัฒนาขึ้นมาเปนลําดับเพื่อใหเปนที่
ยอมรับของประชาชนและในชุมชนที่เกี่ยวกับอุตุนิยมวิทยาในระดับนานาชาติ ความสําเร็จที่ผานมาไมไดเปน
ความสําเร็จชั่วขามคืน แตเปนความพยายามในการทํางานอยางตอเนื่องของหนวยงานอุตุนิยมวิทยาของฮองกง
ตลอดระยะเวลาที่ผานมา
ความสําเร็จที่ผานมาในอดีตไมไดเปนเครื่องยืนยันถึงความสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ดังนั้นจะตองมี
การทํางานที่มุงมั่นไปขางหนา ภายใตบริบทของการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทางดานการเมืองและเศรษฐกิจ
เทคโนโลยีและการสื่อสาร สิ่งแวดลอมและภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก รวมถึงการแขงขันในระดับ
ตางๆ ที่มีมากขึ้นไมวาจะเปน ระดับโลก ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถิ่น การปฏิบัติงานนั้น จะ
ดําเนินงานภายใตการยึดมั่นในหลักการ ในขณะที่จะตองมีความยืดหยุนและมีการปรับตัวอยางเหมาะสมกับ
การดําเนินงาน การปฏิบัติงานของหนวยงานจะตองคํานึงถึงการดําเนินทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก สรางงานที่ทา
ทายและสรางโอกาสในการทํางานที่ใหญขึ้น มีการทํางานและใหบริการอยางกวางขวางตั้งแตระดับนิวเคลียส
จนถึงระดับขอบเขตจักรวาล และมีการสะสมองคความรูที่มีมายาวนานอยางตอเนื่อง และเปนขอมูลที่เผยแพร
ในระดับสาธารณะและจนถึงระดับที่นักวิชาการและผูบริหารขอมูลมืออาชีพนําไปใชประโยชน ขอมูลตางจะมี
การศึกษาจากกรณีศึกษาตางๆ ดวยขอจํากัดของกําลังความสามารถของบุคลากร และทางดานการเงินของ
หนวยงาน ดังนั้นหนวยงานจะตองมีการกําหนดแผนงานทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง ถึงระยะยาวสําหรับการ
พัฒนาในอนาคตเพื่อใหการทํางานไดตามวัตถุประสงคของหนวยงานตามลําดับความสําคัญของงาน และทําให
งานตางๆ นั้นไดบรรลุตามวัตถุประสงคของหนวยงาน
แผนกลยุทธของหนวยงานนั้นจะมีการกําหนดระยะเวลาการดําเนินงานในชวงระยะเวลา 5 ป เปนชวง
ระหวางป 2017-2021 โดยการดําเนินการในแผนกลยุทธนี้จะมีเปาหมายเพื่อใหไดแผนงานที่เปนเปนเรือธง
ของทั้ งหน ว ยงาน ไม ใช เ ป น แผนปฏิ บั ติงานที่เปน การดําเนิน งานประจําวัน ของแตล ะแผนก แผนกลยุทธ
ที่กําหนดนี้จะเปนไปตามวิสัยทัศน พันธกิจ และคานิยมรวมที่หนวยงานไดกําหนดไว
พันธกิจของ Observatory
พั น ธกิ จ ของ Observatory มี เ ป า หมายที่ ก ารให บ ริ ก ารที่ มี คุ ณ ภาพเป น เลิ ศ แก ป ระชาชนในด า น
อุตุนิยมวิทยา และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง และทําใหมีการปองกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ผานกระบวนการทาง
วิทยาศาสตร นวัตกรรม และการมีสวนรวม ดวยพันธกิจของหนวยงานที่มีการพัฒนาอยางตอเนื่องนั้นจะตอง
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เปนการพัฒนาที่เกี่ยวเนื่องกับการพัฒนาของเทคโนโลยีและการใหบริการ และเปนหนวยงานที่ชุมชนและ
ประชาชนใหการยอมรับ
ที่ผานมานั้นการดําเนินงานและการใหบริการของ Observatory นั้นจะตองสรางความสามารถในการ
สนองตอบตอความตองการของทุกภาคสวนที่เปนผูขับเคลื่อนทั้งภายในและภายนอก ที่ผานมามีความตองการ
ใหหนวยงานมีการปฏิรูป และพัฒนาเกี่ยวกับขอมูลที่ใหบริการแกประชาชน มีชองทางในการเผยแพรขอมูล
ที่หลากหลายไมวาจะเปนขอมูล ดานภูมิอากาศ การใหบริการอุตุนิยมทางทะเล การใหบริการอุตุนิยมทาง
อากาศ คุณภาพและความนาเชื่อถือของขอมูลที่ใหบริการตอสาธารณะ และคุณคาของหนวยงานที่มีตองาน
อุตุนิยมวิทยาในยุคใหม
3.2 ผูขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ของหนวยงาน
มีผูขับเคลื่อนภาคสวนตางๆ ที่มีผลตอการทํางานของ Observatory และมีคุณคาตอหนวยงานทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต ดังตอไปนี้
ผูขับเคลื่อนภายนอก (External drivers) ประกอบดวย
(1) จักรวาล (Universe) ดวยปรากฏการณของการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติทั้งในโลกและระดับ
จักรวาล โดยเฉพาะผลกระทบในระดับตางๆ ที่เกิดขึ้น ไมวาจะเปนสิ่งมีชีวิต จุลชีววิทยา อาหาร
แหลงน้ํา การเมือง สังคม และเศรษฐกิจ เปนตน ทั้งหมดนี้จะมีน้ํานําไปสูการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของโลก (Climate Change) การเปลี่ยนแปลงที่สราง
ผลกระทบทําใหเกิดแผนดินไหว สึนามิ ภูเขาไฟระเบิด โซลารสตอรม รวมถึงเกิดจากความตั้งใจ
หรือความผิดพลาดในดานของพลังงานนิวเคลียร
(2) โลก (Earth) การพัฒนาในระบบสาธารณูปโภคตางๆ ในฮองกง และภูมิภาคอื่นๆ ทั้งที่เปน
เพื่อนบานและพื้นที่ภูมิภาคอื่นๆ
(3) ประชาชน (People) การเปลี่ยนแปลงโครงสรางดานประชากรศาสตร ระดับการศึกษา และ
ความรับรู รวมถึงความคาดหวังและความเกี่ยวเนื่องของสาธารณะ ไดแก ประชาชน ชุมชน
ภาคประชาสังคม และกลุมผูมีความตองการใชขอมูลเฉพาะ
(4) ความเปนหนึ่งเดียว (Harmony) ดวยความรวมมือจากภาคสวนตางๆ ของสังคม ไมวาจะเปน
หน ว ยงานในระดั บ นานาชาติ หน ว ยงานของรั ฐ องค ก รที่ ไ ม แ สวงหากํ า ไร ภาคเอกชน
สถาบั น การศึ กษา ภาคประชาสังคม สื่อสารมวลชน ทั้งในระดับ นานาชาติ ระดับ ภาคพื้น
ภูมิภาค ระดับชาติ และระดับทองถิ่น
(5) ข อ มู ล (Data) ด ว ยความก า วหน า ของการพยากรณ อ ากาศ ข อ มู ล ที่ มี ม ากขึ้ น ทั้ ง ข อ มู ล
ที่ เ ฉพาะเจาะจง หรื อข อมูล ที่เปน ชั่ว คราว การเขาถึงขอมูล ที่ส ะดวกมากขึ้น รวมถึงความ
แพรหลายของขอมูลที่มีมากขึ้นในปจจุบัน
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(6) วิทยาศาสตร (Science) การวิจัยทางดานวิทยาศาสตร และการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ในดาน
ตางๆ โดยเฉพาะการความกาวหนาและการพัฒนาดานเทคโนโลยีการสื่อสาร เทคโนโลยีของ
การติดตามและสํารวจ รวมถึงการพัฒนาดานปญญาประดิษฐ (Artificial intelligence)
(7) การเชื่อมตอ (Connectivity) มาเพิ่มขึ้นและการประยุกตใชในขอมูลขอมูลขนาดใหญ (Big Data)
และการเชื่อมทุกระบบดวยอินเตอรเน็ต IOT (Internet of Things) รวมถึงการพัฒนาสูยุค 4.0
ของทุกภาคสวนในสังคม
(8) การสื่อสาร (Communication) การเปลี่ยนแปลงของระบบการสื่อสาร (ทั้งในสวนระหวาง
คน-คน คน-เครื่องจักร และเครื่องจักร-เครื่ องจั กร) โดยไมมีขอจํากัดในเรื่องของความเร็ว
การเขาถึงที่ไมยุงยากของการสื่อสารยุคใหม และผลกระทบที่เกิดจากการสื่อสารชองทางใหม
ที่สะดวกมากขึ้น
ผูขับเคลื่อนภายใน (Internal drivers) ประกอบดวย
(1) จั ก รวาล (Universe) การตระหนั ก รู ถึ ง ความจํ า เป น และความสํ า คั ญ ของหน ว ยงาน
Observatory จากรั ฐ บาล โดยการจัดหาทรัพยากรที่เหมาะสมใหแกห นว ยงานเพื่อให เ กิ ด
การพัฒนาที่เหมาะสมตามแผนและกลยุทธของหนวยงาน
(2) โลก (Earth) การพัฒนาและความตองการในระบบ และอุปกรณตางๆ ที่เหมาะสมของแตละแผนก
และมีความสอดคลองตอการจัดการของระบบตางๆ ของหนวยงาน
(3) ประชากร (People) มี การปรับ ระบบการทํางานที่เหมาะสมใหแกพนักงานของหนวยงาน
ความสามารถประจําตําแหนง อายุ การพัฒนาบุคลากร ระดับการศึกษาและความสามารถของ
พนักงานในอนาคต รวมถึงการจัดการที่เหมาะสมและองคความรู
(4) ความเปนหนึ่งเดียว (Harmony) การประสานงานภายในระหวางแผนกตางๆ ที่เปนหนึ่งเดียว
(5) ขอมูล (Data) การพัฒนาดานนวัตกรรม และการพัฒนารูปแบบโมเดลตางๆ ของการพยากรณ
เทคโนโลยีและผลิตภัณฑ
(6) วิทยาศาสตร (Science) การดําเนินงานของหนวยงานมีการจัดการดานคุณภาพที่เหมาะสม
มี ก ารดํ า เนิ น งานด า นการวิ จั ย ทางวิ ท ยาศาสตร รวมถึ ง การมี ก ารทดแทน หรื อ การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพของเครื่องวัดและเครื่องมือของหนวยงาน รวมถึงระบบที่เหมาะสม
(7) การเชื่ อมต อ (Connectivity) มีความเขาใจและเปดรับ กับขอมูลที่มาในลักษณะของขอมูล
ขนาดใหญ Big Data และการเชื่ อ มทุ ก ระบบด ว ยอิ น เตอร เ น็ ต IOT (Internet of Things)
เพื่อใหสามารถรองรับตอรูปแบบของการใหบริการที่เหมาะสมของ Observatory
(8) การสื่ อ สาร (Communication) มี ค วามเข า ใจในการใช สื่ อ สารทางช อ งทางใหม ที่ ใ ห แ ก
สาธารณะ และลูกคาของหนวยงานความทาทายและโอกาสตามรายละเอียดของผูขับเคลื่อนทั้ง
ที่เปนผูขับเคลื่อนภายในและภายนอกที่กลาวมาขางตนนั้น เปนความทาทายและโอกาสของ
หนวยงานที่จะใหขอมูลแกสาธารณะที่เกี่ยวกับขอมูลการพยากรณอากาศ รวมถึงการแจงเตือน
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ถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นในอนาคต แตหนวยงานจะตองมีความเขาใจในบทบาท
หนาที่ รายละเอียดตางๆ ของหนวยงานในปจจุบัน เพื่อใหสามารถที่จําพัฒนาหนวยงานไปใน
อนาคตอยางเหมาะสมและสําเร็จดังวัตถุประสงคของหนวยงานที่ไดตั้งไว
3.3 รายละเอียดตามแผนยุทธศาสตรของ Observatory ป 2017-2021
การใหบริการขอมูลภูมิอากาศแกสาธารณะ เปนการใหขอมูลผลกระทบและความเสี่ยงภัยของการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ รวมถึงการเตือนภัยลวงหนาในเวลาที่เหมาะสม
บทบาทหนาที่ของ Observatory คือการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยใหแกสาธารณะ การพยากรณ
อากาศ การแจงเตือนภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น ซึ่งทั้งหมดนี้เปนงานที่สําคัญลําดับแรกสุดที่หนวยงานจะตอง
ปฏิบัติ การใหขอมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศนั้น ปจจุบันเปนการใหขอมูลตอสาธารณะผานทางชองทางตางๆ โดยไม
มีคาใชจาย แตปจจุบันนั้นมีความตองการที่สูงขึ้นทั้งในเรื่องของความรวดเร็วของขอมูลที่ตองการ และรายละเอียด
ของขอมูล การพยากรณอากาศ และความเสี่ยงในภัยธรรมชาตินั้นเปนการปฏิบัติงานที่เปนการทํางานวันตอวัน
แตเพื่อใหไดตรงตามความตองการในอนาคตของสาธารณะ รัฐบาล รวมถึงผูมีสวนรวมภาคสวนตางๆ นั้น
Observatory จะตองมีการพัฒนาถึงผลกระทบที่เกิดขึ้น (Impact Based) และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Risk
Based) จากการเปลี่ย นแปลงของภู มิอากาศ ทั้งที่เปน ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ดว ยขอจํากัด
ทางดานวิทยาศาสตร การพยากรณที่ถูกตอง 100% นั้นยอมไมมีทางเปนไปได แตหนวยงานจะตองมีการ
พัฒนาเพื่อที่จะต องใหขอมูลแกสาธารณะดวยความถูกต องมากที่สุด ดวยระยะเวลาที่สนองตอบต อ ความ
ตองการของสาธารณะ และการพยากรณในมิติที่สาธารณะมีความตองการ
เปาหมาย
(1) พัฒนาและออกระบบการเตื อนภัยที่ เหมาะสม อีกทั้งเปนระบบที่รายงานถึ งผลกระทบที่เ กิด ขึ้ น
(Impact Based) และความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น (Risk Based)
(2) มีระบบการรายงานการบริหารพยากรณอากาศที่เปนการพยากรณที่มีฐานขอมูลที่เปนปจจุบัน และ
การพยากรณในอนาคตทัง้ ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
(3) มีการใหขอมูลที่เหมาะสมแกสาธารณะ และผูเกี่ยวของ และใหรายละเอียดของขอมูลเกี่ยวกับความ
ไมแนนอนของผลการพยากรณ
การให บ ริ ก ารข อ มู ล อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทางอากาศ เพื่ อ เป น การให บ ริ ก ารอย า งเป น เลิ ศ เกี่ ย วกั บ
อุตุนิยมวิทยาการบินทั้งในระดับภาคพื้นภูมิภาค และระดับโลก เปนการใหบริการอุตุนิยมวิทยาการบินอยาง
เป น ทางการในประเทศต างๆ ทั่ ว โลก โดยเฉพาะประเทศที่กําลังพัฒ นา รวมถึงประเทศที่พัฒ นาแลวบาง
ประเทศ รวมถึงรัฐที่เปนเกาะตางๆ และยังไมมีความสามารถทางดานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ เพื่อใหการ
บริการในดานนี้ประสบความสําเร็จ Observatory จะตองมีการพัฒนาการวิจัยดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี
และนวัตกรรม เพื่อใหสามารถแขงขันกับประเทศใหญๆ ไดและเปนผูใหบริการทางดานอุตุนิยมวิทยาทาง
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อากาศที่กวางขวาง และตรงกับความตองการใหมๆ ของอุตสาหกรรมการบินที่จะมีขึ้นในอนาคต ความพยายาม
เหลานี้ ไดแก การใหบริการขอมูลเกี่ยวกับอากาศที่เปนขอมูลแบบ Realtime และสามารถสงขอมูลตางๆ ได
อยางเปนปจจุบันผานทางระบบคอมพิวเตอร ไมวาจะเปนการสงขอมูลหรือการรับขอมูล (uplink or downlink)
รายละเอียดเกี่ยวกับขอมูลทางอากาศเพื่อการบิน ทางอิเล็กทรอนิกส การใหบริการขอมูลภูมิอากาศที่ เป น
ป จ จุ บั น และข อมู ล การติ ดตามข อมู ล เกี่ย วกับ Windshear และ ลมพายุ (Turbulence) ซึ่ งการให บ ริ การ
เหลานี้มีความตองการเพิ่มมากขึ้นทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก การทํางานของ Observatory จะเปนการ
ทํ า งานร ว มกั บ หน ว ยงานอุ ตุนิ ย มวิ ทยาของประเทศจีน (China Meteorological Administration ; CMA)
และหนวยงานการบินพาณิชยของประเทศจีน (Civil Aviation Administration of China ; CAAC) เพื่อจัดตั้ง
ศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศแหงเอเชีย (Asian Aviation Meteorological Center) เพื่อพัฒนาการใหบริการ
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศรองรับความตองการในอนาคต และเปนความรวมมือระหวางหนวยงานของฮองกง
และประเทศจีน
เปาหมาย
(1) เพื่อใหสามารถใหบริการในระดับโลกดานอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ
(2) จัดตั้งศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาทางอากาศแหงเอเชีย (Asian Aviation Meteorological Center)
โดยมีเปาหมายเพื่อเปนศูนยกลางอุตุนิยมวิทยาของภูมิภาค และของโลก
(3) มีการใหบริหารขอมูลเกี่ยวกับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในลักษณะของ Impact based ที่เกี่ยวกับ
อุตุนิยมวิทยาการบิน การติดตามผลกระทบตอการบิน และอื่นๆ
การเพิ่ มการให บ ริ การที่ เ กี่ ย วกับ ภู มิอ ากาศ เพื่อเปน การพัฒ นานวัตกรรมการใหบ ริก ารเกี่ ย วกั บ
ภูมิอากาศดวยแนวคิด “MET+” และเปนการสนับสนุนกลยุทธที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงอากาศของโลก
ไดแก การปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง (Adaption Resilience and Mitigation ; ARM)
การเปลี่ยนแปลงอากาศของโลกเปนประเด็นที่ทั่วโลกใหความสําคัญ เปนการแสดงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอ
โลกที่สามารถจับตองได อีกทั้งจะสงผลกระทบที่เลวรายตอโลก การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศของโลกมี
ผลกระทบตอการกําหนดนโยบายของประเทศตางๆ และความเปนอยูของมนุษย ในปรากฏการณนี้องคการ
อุตุนิยมวิทยาโลก (World Meteorological Organization ; WMO) ไดสนับสนุนและสงเสริมใหหนวยงาน
ต างๆ ที่ เ ป น สมาชิ กได พัฒ นาการให บ ริการดานอุตุนิย มวิทยา เรีย กวาโครงการ Global Framework for
Climate Service (GFCS) เพื่อสนองตอบตอโครงการดังกลาวหนวยงาน Observatory ไดมีการพัฒนาการ
ใหบริการขึ้นเรียกแนวคิดนี้วา “MET+” เพื่อสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเปนการสนับสนุนการใหบริการ
ดานอุตุนิยมวิทยา การวิจัยดานการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก และการศึกษาอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง เปาหมาย
เบื้องตนสําหรับกรณีนี้เพื่อใหการดําเนินการเปนไปอยางมีการปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง
(Adaption Resilience and Mitigation ; ARM) ซึ่ ง จะส ง ผลทํ า ให เ กิ ด การพั ฒ นาอย า งยั่ ง ยื น ในอนาคต
มีแหลงขอมูลที่เหมาะสมสําหรับเขตปกครองพิเศษฮองกงและระดับโลก ทั้งนี้การใหบริการที่อยูบนฐานของ
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โมเดล “MET+” นี้จะครอบคลุมการปองกันภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้น หรือทําใหภัยพิบัติดังกลาวเล็กลง สงเสริมใน
การขนสง ปองกันทางดานสุขภาพของประชาชน มีการลดการใชพลังงาน เกิดความปลอดภัยของอาหาร
และอื่นๆ ในสวนที่เกี่ยวของ
เปาหมาย
(1) เพื่อกระตุนการใหบริการดานภูมิอากาศใหกวางขวางยิ่งขึ้น มีการใหขอมูลที่มีความจําเปนมากขึ้น
รวมถึงมีการนําเสนอการใหบริการตามโครงการ “MET+”
(2) เพื่อสรางความรวมมือกับหนวยงานอื่นๆ ในการวิจัยและพัฒนา รวมถึงสรางองคความรูเกี่ยวกับ
การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก ดวยกลยุทธ การปรับตัว การทําใหยืดหยุน และการทําใหเล็กลง
(Adaption Resilience and Mitigation ; ARM)
(3) เพื่อกระตุนใหเกิดความรวมมือในระดับนานาชาติ เพื่อรวมกันทําวิจัยและพัฒนาการใหบริการที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลก
การใหการศึกษาแกสาธารณะและการสื่อสาร เพื่อใหความรวมมือของสาธารณะที่เกี่ยวกับการสื่อสารและ
ชองทางตางมีมากขึ้น
ในรอบระยะเวลาสองทศวรรษที่ ผ า นมา ฮ อ งกงมี ค วามเจริ ญ ก า วหน า ทั้ ง ทางด า นการพั ฒ นา
สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน และระดับการศึกษาของประชาชนที่มีสูงมากขึ้น การพัฒนาเหลานี้ทําใหการเสียชีวิต
และการสูญเสียทรัพยสินที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติลดลงอยางตอเนื่อง ในขณะเดียวกันการตระหนักรู
ของความเสียหายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติก็จะลดลงไปดวย ดังที่เกิดปรากฏการณมาแลวในเดือน
มกราคม ป 2016 นอกจากนี้ยังจะตองมีการติดตามที่บอยขึ้นเกี่ยวกับภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไดแก ภัยที่เกิดจาก
นิวเคลียร แผนดินไหว หรือสึนามิ ซึ่งทั้งหมดนี้จะตองมีการใหความรูแกสาธารณะโดยผานทางโรงเรียน ชุมชน
ตางๆ เพื่อสรางการตระหนักรูในภัยธรรมชาติตางๆ และรูถึงวิธีการปองกันภัยใหแกชุมชน มีการใชกันอยาง
กวางขวางของ Internet การเกิดขึ้นหรือจํานวนที่มากขึ้นของชองทางการสื่อสารใหมๆ ชองทางตางๆ เหลานี้
เปนชองทางสําคัญของคนรุนใหม และมีความแตกตางจากจากชองทางการสื่อสารที่มีในอดีตอยางชัดเจน โดย
ชองทางการสื่อสารเดิ มนั้น ไดแก วิทยุ โทรทัศน นั้นในปจจุบันยังสามารถที่จ ะใช เผยแพรขอมูลตางๆ ได
แตเปนการสื่อสารทางเดียวและเปนชองทางการสื่อสารที่ชา ซึ่งการสื่อสารทางชองทางใหมๆ นั้นจะสื่อสารได
รวดเร็วกวา อีกทั้งในบางชองทางนั้นยังสามารถที่จะสื่อสารในลักษณะไป-กลับแบบลักษณะสื่อสารสองชองทาง
ไดดวย และสนองตอบตอความตองการในอนาคต ซึ่ง Observatory จะตองมีการพัฒนาการสื่อสารในสวนนี้
เพื่อใหมีการสื่อสารที่พัฒนามากขึ้น เปนการใหขอมูลพื้นฐานแกสาธารณะ ตรวจสอบความคิดเห็นจากภาคสวน
ตางๆ อีกทั้งเปนชองทางที่จะลดขาวลือตางๆ ที่เกี่ยวของกับภูมิอากาศที่เกิดขึ้น มากไปกวานั้นการพัฒนาในสิ่ง
เหลานี้ Observatory จะตองมีการศึกษาพฤติกรรมความตองการของคนแตละกลุม ในลักษณะของ Peopleoriented เพื่อใหรูความตองการ ชองทางที่จะถายทอดออกไปอยางเหมาะสมและถึงตัวเพื่อใหการบริ การ
เปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของกลุม อันจะสอดคลองตอความตองการของ
ประชาชนในศักราชใหม
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เปาหมาย
(1) พัฒนาทีมงานใหมๆ เพื่อเปนผูใหบริการขอมูลที่เปนการสื่อสารสองชองทาง รวมถึงการสื่อสารทาง
ชองทางใหมๆ ที่เกิดขึ้น
(2) เพื่อพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหสามารถรองรับการสื่อสารผานทาง Social Media
(3) เพื่อสรางภาพลักษณที่ดีใหแกหนวยงาน
การบริ ห ารจั ด การข อ มู ล Big Data เพื่ อ ให ห น ว ยงานมี ก ารจั ด การข อ มู ล Big Data สํ า หรั บ การ
พัฒนาการบริการ ยุคของขอมูลที่เปน Big Data ไดเริ่มตนแลวและจะตองมีการพัฒนาตอไป ปริมาณขอมูลที่มี
หลากหลายและมีจํานวนมาก ทั้งที่มาจากนักวิชาการมืออาชีพ หรือไมใชมืออาชีพ ขอมูลที่มีการจัดทําตาม
โครงสราง หรือไมมีโครงสราง มีคุณภาพเพียงพอ หรือไมมีคุณภาพอยางเพียงพอ ทั้งหมดนี้หนวยงานจะตองมี
การดําเนินการจั ดทํา ข อมู ล Big Data เหลานี้ใหเปนระบบ และเกิดประโยชนตอหนวยงาน เพื่อทําให เ กิด
การพัฒนาในหนวยงานและสถาบันตางๆ ที่เกี่ยวของกับหนวยงาน และทําใหการบริการของหนวยงานตอ
สาธารณะดียิ่งขึ้น
เปาหมาย
(1) เพื่อนําขอมูลตางๆ ที่มีอยูทั้งที่เปนขอมูลที่ไมไดมาจากภาคสวนที่เปนมืออาชีพ ขอมูลที่ไมมีโครงสราง
ไมมีการประกันคุณภาพของขอมูล หรือขอมูลที่พัฒนามาจาก Internet of Things เพื่อนําขอมูล
จํานวนมากเหลานี้มาแปลคาใหเปนขอมูลที่เปนประโยชนตอการพัฒนาการใหบริการในอนาคต
(2) เพื่อใหเกิดความรวมมือกับหนวยงาน และสถาบันอื่นๆ ในการวิเคราะห Big Data หรือปญญาประดิษฐ
(Artificial intelligence : AI) เพื่อพัฒนาการใหบริการตอสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
(3) พัฒนาแอปพลิเคชันทางโทรศัพทมือถือ รวมถึงเครื่องมือสื่อสารที่จะมีขึ้นมาในอนาคต รวมถึงการ
พัฒนาเว็บไซต เพื่อใหมีการพัฒนาการบริหารและการบริหารที่ดีขึ้น ซึ่งการพัฒนาดังกลาวจะตองทํา
ใหหนวยงานถูกจัดลําดับเปนหนวยงานแนวหนาของโลก
การวิจัยและพัฒนา เพื่อใหเกิดความตอเนื่องในการพัฒนาทางดานการวิจัย นวัตกรรมในทุกระดับและ
ทุกพื้นที่ของหนวยงาน ทั้งนี้รวมถึงอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย มีผลกระทบสูงตอการพัฒนาการใหบริการ และ
การสนองตอบตอภาวะฉุกเฉินที่เกิดขึ้น ดวยพื้นฐานของการกอตั้งหนวยงาน Observatory ที่มีรากมาจาก
วิทยาศาสตร การทํางานที่ผานมาตั้งอยูบนพื้นฐานของงานวิจัยและเทคโนโลยี การพยากรณอากาศที่เปนระบบ
ดิ จิ ทั ล และตั ว เลขกํ า ลั ง จะทดแทนการพยากรณ ด ว ยวิ ธี แ บบเดิ ม ๆ ด ว ยข อ จํ า กั ด ทางด า นทรั พ ยากร
Observatory ตองมีการพัฒนาระบบการวัดภูมิอากาศที่เปนระบบดิจิทัล และมีการพิจารณาคาที่เกิด ขึ้นใน
มุ มมองหลายมิ ติ ที่ แตกต า งกั น มากกว า เดิ ม โดยเฉพาะผลกระทบที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้น จากปรากฏการณ ข อง
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแงของการพยากรณอากาศและการประยุกตขอมูลไปเผยแพร การอานคา
ที่มาจากดาวเทียม รวมถึงการแปลผล สกัดผลของคาขอมูลตางๆ ที่เกิดขึ้น ทั้งหมดเหลานี้จะตองมีการทําวิจัย
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เพื่อใหเกิดการพัฒนาดานขอมูลที่ดีขึ้น ขอมูลเหลานี้ยังจะประกอบไปดวยขอมูลที่เกี่ยวของกับการพยากรณ
พายุ ไตฝุน ไซโคลน ที่จะเกิดขึ้น การเกิดลมพายุแบบ Turbulence การเกิด Wind shear เปนตน การพัฒนา
ทั้งหมดเหลานี้เพื่อทําใหการเสนอขอมูลมีความแมนยํามากที่สุด ทําใหทุกภาคสวนในสังคมเกิดความเชื่อมั่นใน
คุณภาพของขอมูลที่หนวยงานเผยแพรออกไป และเปนการลดการปลอยขาวลือลง อันจะสรางความเสียหาย
เปนอยางมากใหกับสาธารณะ การดําเนินงานทั้งหมดนี้หนวยงานจะตองมีการจัดหาอุปกรณ เครื่องมือในการ
ติดตาม ตรวจสอบที่มีความหลากหลาย และสอดคลองกับที่มีจําหนายอยูในตลาด มีการคนควาเพื่ออุปกรณ
ทั น สมั ย สามารถใช งานได โ ดยง า ย เป น มิตรกับ ผูใชงาน แตส ามารถแสดงผลไดอยางมีป ระสิทธิภ าพเพื่ อ
เสริมสรางความนาเชื่อถือของหนวยงาน การเกิดอุบัติเหตุจากนิวเคลียรรวมถึงการเกิดภัยพิบัติตางๆ ที่เกิด
ขึ้นเองโดยธรรมชาติ หรือเกิดจากปจจัยที่มนุษยสรางขึ้น เชน การเกิดแผนดินไหวในญี่ปุน การเกิดสึนามิ จนทํา
ใหเกิดผลกระทบตอโรงไฟฟาพลังงานนิวเคลียรที่เมืองฟูกูชิมา ซึ่งปรากฏการณเหลานี้เปนหนาที่ของหนวยงาน
จะตองคอยตรวจสอบ และจะตองรายงานผลกระทบตางๆ ที่จะเกิดขึ้นตอสาธารณะ เพื่อใหสาธารณะไดรับทราบ
การดําเนินการจะตองมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง และดําเนินการดวยความรวดเร็วเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้น
เพื่อใหเกิดความปลอดภัยตอชุมชน และเปนการลดการตื่นตระหนกของชุมชน ขอมูลทั้งหมดเหลานี้จะตองมี
อยางพอเพียงและทันเวลา
เปาหมาย
(1) เพื่อใหเกิดการพัฒนาอยางตอเนื่องในการแสดงผลของภูมิอากาศที่เปนปจจุบัน การพยากรณอากาศ
ดวยเทคนิค และระบบใหมๆ ที่เหมาะสม
(2) เพื่อใหเกิดการพัฒนา และประยุกตใชเทคโนโลยีใหมในดานการอุตุนิยมวิทยา อุทกศาสตร ภูมิศาสตร
และการติ ดตามด า นรั งสี วิ ทยา การศึกษาการประยุกตขอมูล ที่ไดจ ากเรดาร เครื่องมือตรวจวัด
ภาคพื้นดินตางๆ โดรน เครื่องพิมพและอานคาแบบ 3 มิติ อุปกรณและเครื่องจักรตางๆ
(3) มีการพัฒนาระบบการจัดการคุณภาพอยางตอเนื่องทั้งทางดานการใหบริการและการปฏิบัติงาน
(4) มีระบบการจัดการและเพิ่มความสามารถในการสนองตอบสําหรับกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน รวมถึง
เทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ
(5) มีการทํางานวิจัยเพื่อตีพิมพในเอกสารทางวิทยาศาสตรอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับนวัตกรรม
ที่เกิดขึ้นใหมๆ
การบริหารจัดการองคกรและการฝกอบรม เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งการจัดการองคกรในแผนก
ตางๆ และมีการฝกอบรมเพื่อใหบุคลากรของหนวยงานมีความเชี่ยวชาญเพิ่มมากขึ้น
ในมุมมองของการพัฒนานั้น ปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งการเปลี่ยนแปลงในระดับตางๆ
ของพนักงาน โครงสรางของหนวยงานที่มีการเปลี่ยนแปลง ทําใหเกิดโอกาสที่พนักงานจะพบความทาทายที่มี
เพิ่ มขึ้ น เพื่ อสนองตอบต อนโยบายของรัฐ บาล Observatory จะตองมี ก ารปรับ ตัว ปรับ สภาพองค ก รให
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เหมาะสม มีทิศทางการบริหารที่ดีและเหมาะสม มีการฝกฝนพนักงานใหมีความสามารถเพื่อเพิ่มความเขมแข็ง
ใหกับองคกร สรางองคความรูใหเกิดขึ้นในองคกรเพื่อใหเกิดการถายทอดจากรุนสูรุน
เปาหมาย
(1) เพื่อใหมีการพัฒนาโครงสรางองคกรที่เหมาะสมและเกิดความเขมแข็งมากยิ่งขึ้น มีกระบวนการ
บริหารจัดการที่ดี มีบันทึกขอมูล มีการจัดการบริหารขอมูล และการสื่อสารทั้งภายในและภายนอก
องคกร เพื่อวัตถุประสงคใหมีการพัฒนาองคกรใหมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น มีการพัฒนาอยางตอเนื่อง
และเกิดความยั่งยืนกับหนวยงาน
(2) มี การปรั บ ปรุ งระบบการการสรรหาบุ คลากรทีดี มีการปรับ เพิ่มระดับ ตํา แหน ง อยา งเหมาะสม
มี ร ะบบการฝ ก ฝน โดยเฉพาะอุ ป กรณ แ ละเทคโนโลยี ใ หม ๆ รวมถึ ง ระบบการสื่ อ สารสมั ย ใหม
มีโปรแกรมการเฝาติดตามการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เพื่อใหเจาหนาที่สามารถใชศักยภาพที่มีอยาง
สูงสุด เพื่อขับเคลื่อนใหทั้งองคกรและตัวเจาหนาที่มีความกาวหนาในอนาคต และเปนทุนที่มีคุณคา
ขององคกร และเปนทรัพยสินที่มีคาขององคกร
เปาหมายการพัฒนาในระยะยาว
เพื่อใหสามารถกาวไปพรอมกับความกาวไปอยางรวดเร็วของโลกาภิวัตนเกี่ยวกับการใหบริการดาน
ภูมิอากาศ คุณภาพของการบริหารจัดการที่มีสูงขึ้น การพัฒนาอยางยั่งยืนของหนวยงานดวยวิสัยทัศน พันธกิจ
และคานิยมรวม หนวยงานจะตองใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด มีประสิทธิภาพ มีการพัฒนาดาน
ตางๆ อยางเขมแข็ง เปดโลกทัศนใหมๆ ในการทํางาน พัฒนานวัตกรรม มีการใชเทคโนโลยีใหม และพัฒนา
ระบบปฏิบัติการที่ดีและเหมาะสม แผนระยะยาวของหนวยงาน ประกอบดวย
• การใหขอมูลการพยากรณแกสาธารณะดวยระบบดิจิทัล
• การใหบริการดานภูมิอากาศในระดับโลก ไดแก การใหบริการดานภูมิอากาศสําหรับเมืองของโลก
รวมถึงการใหบริการระบบการแจงเตือน
• มีการใชปญญาประดิษฐ Artificial Intelligence สําหรับการพยากรณอากาศ และการบริก าร
ระบบการแจงเตือน
• ไดรับการรับรองคุณภาพของระบบการบริหารจัดการหนวยงานที่เปนมาตรฐานระดับโลกสําหรับ
การบริหารงานของหนวยงาน
• มีการกอสรางอาคารปฏิบัติงานใหมของหนวยงาน
• มีการพัฒนาทรัพยสินทางปญญาตางๆ ที่หนวยงานพัฒนาขึ้น
• มีการจัดสรรทรัพยากรบุคคลของหนวยงานใหอยูในภาวะที่เหมาะสมกับโครงสราง มีการพัฒนา
ศั ก ยภาพ องค ค วามรู ข องเจ า หน า ที่ ภ ายในหน ว ยงาน มี แ ผนการพั ฒ นาความก า วหน า ของ
บุคลากรในหนวยงานสําหรับสรางแรงขับเคลื่อนการทํางานของบุคลากรใหมีประสิทธิภาพสูงสุด
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บทสรุป
เปาหมายตางๆ ที่ไดแสดงไวขางตนนั้น เปนเปาหมายที่หนวยงานจะตองดําเนินการไปขางหนา จะตอง
มีการจัดทําแผนงาน รายละเอียดของงานที่มีความจําเปนตามกรอบงานและสถานการณที่เปนจริง มากไปกวา
นั้นจะตองคํานึงผูที่มีสวนในการขับเคลื่อนหนวยงานทั้งภายใน และภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงาน
ของ Observatory แตการดําเนินงานนี้จะตองเปนไปตามความตองการของผูมีสวนรวม เทคโนโลยีที่เกี่ยวของ
และมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับในระดับนานาชาติ
การดําเนินงานทางดานความรับผิดขอบตอสังคม (Corporate social responsibility)
การดําเนินงานทางดานความรับผิดขอบตอสังคม เปนพื้นฐานทางดานวัฒนธรรมองคกรและคานิยม
รวมของหนวยงาน เปนกิจกรรมที่ชวยสรางความมั่นใจซึ่งแสดงใหเห็นจริยธรรมของหนวยงานในระดับสูง เปน
การสรางประโยชนใหแกสังคมของหนวยงาน เปนการดูแลเจาหนาที่ของหนวยงานใหอยูดีมีสุข มีการปกปอง
สิ่งแวดลอม และรักษาวัฒนธรรมอันดีงามของหนวยงานหนวยงานใหคํามั่นที่จะรักษาโอกาสที่เทาเทียมใหแก
เจาหนาที่ของหนวยงานในทุกระดับ จะมีการใหบริการที่เปนพิเศษสําหรับบุคคลที่มีความตองการเปนพิเศษ
เชน ผูทุพพลภาพ เราจะทําโปรแกรมการบริหารธุรกิจดวย Happy Business เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวาง
ชี วิ ต การทํ า งานและชี วิ ตส ว นตั ว ของเขาหนาที่ ทําใหเจาหนาที่ไดทํางานอยางมีความสุข หนว ยงานมีทีม
อาสาสมัครที่อาสาจะไปทํางานตางๆ ที่เปนการบริการสาธารณะในชวงเวลาที่นอกเหนือจากการปฏิบัติงาน
เปนการชวยเหลือแกบุคคลสูงอายุหรือกลุมคนที่มีความตองการความชวยเหลือ หนวยงานเคารพในสิ่งแวดลอม
และมีนโยบายรักษาสิ่งแวดลอมไวใหไดเปนอยางดี จะสรางระบบการจัดการคุณภาพอากาศที่ดี (Indoor Air
Quality ; IAQ) ปฏิบัติตามกฎ IAQ อยางเครงครัด เรามีการสรางเพื่อน Friend of Observatory ที่มีจํานวน
สมาชิกมากกวา 10,000 คน ซึ่งจะเขารวมทํากิจกรรมตางๆ ของหนวยงาน หนวยงานจัดใหมีทีมงานที่ทําหนาที่
เผยแพรประชาสัมพันธมากกวา 25 ทีมเพื่อเผยแพรประชาสัมพันธสรางการตระหนักรูใหแกสังคมโดยเฉพาะ
เรื่ อ งผลกระทบจากการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศของโลก มี ก ารให ค วามรู แ ก ชุ ม ชน มี ก ารทํ า งานร ว มกั บ
ผูเชี่ยวชาญดานตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับหนวยงานเพื่อเปนการสนองตอบตอความตองการของชุมชน ทั้งนี้การ
ดําเนินงานทั้งหมดเพื่อใหไดตามมาตรฐานการบริการที่สามารถสนองตอบตอความตองการของทุกภาคสวนได
การกํากับประสิทธิภาพในการทํางานและการเพิ่มประสิทธิภาพ
Observatory จะใชเครื่องมือวัดระดับความพึงพอใจในการใหบริการที่เปนปจจุบันของหนวยงาน
และเปนขอมูลที่จะใชเพื่อพัฒนาปรับปรุงในการดําเนินงาน การวัดความพึงพอใจนี้จะใชการสํารวจความเห็น
จากสาธารณะ การพยากรณอากาศ คุณภาพการบริหารจัดการ การสํารวจจากกลุมคนตางๆ ที่เกี่ยวของ เชน
กลุมลูกคา หรือกลุม Friend of Observatory ทั้งนี้หนวยงานยังมีชองทางใหแสดงความคิดเห็นผานชองทาง
อื่นดวย เชน โทรศัพท แฟกซ และอีเมล
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การสํารวจความเห็น
การสํ า รวจจะดํ า เนิ น การเป น รายป โ ดยบริ ษั ท ที่ เ ป น บุค คลที่ ส ามจะทํ า การสํ า รวจความเห็ น จาก
ประชาชน โดยมีประเด็นการสํารวจคือ ความเห็นเกี่ยวกับความแมนยําในการพยากรณอากาศ และระดับความ
พึงพอใจตอการใหบริการของหนวยงาน โดยในป 2017 หนวยงานไดรับคะแนนความแมนยําที่ระดับคะแนน
77% และระดับความพึงพอใจในบริการของหนวยงานที่ระดับ 7.6 จากคะแนนเต็ม 10
นอกจากนี้ แล ว หน ว ยงานยั งมี แบบสํารวจอีกชุดหนึ่งที่ใชสํารวจเฉพาะกลุมลูกคาเฉพาะที่มีความ
ตองการใชขอมูลเพื่อใหประเมินถึงความแมนยําของการทํานาย
การควบคุมคุณภาพการบริหารจัดการ
หน ว ยงานมี ก ารให คํ า มั่ น ที่ จ ะรั ก ษาระบบการควบคุ ม คุ ณ ภาพของการบริ ห ารจั ด การ ที่ ผ า นมา
หนวยงานไดรับใบรับรองคุณภาพการบริหารจัดการตามมาตรฐาน ISO สําหรับงานการใหบริการดานตางๆ
การดูแลลูกคา
หนวยงานมีกลุมงานตางๆ ที่ดูแลลูกคาตามประเภทของลูกคา เชน ลูกคากลุมขนสง กลุม Logistic
กลุมการประมง กลุมเดินเรือทางทะเล กลุมอุตุนิยมวิทยาทางอากาศ และมีการพบปะกับสื่อมวลชนอยาง
ตอเนื่อง มีการเสนอขอมูลตางๆ ที่จําเปนตอสาธารณะ มีการจัดการประชุมเพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเพื่อใหการ
ใหบริการในอนาคตดียิ่งขึ้น
เป า หมายที่ ห นว ยงานตั้ งไว และความสําเร็จ ผลงานของหน วยงานในป 2017 และเป าหมายของ
แผนงานในป 2018 มี ดังนี้
เปาหมาย
การใหบริการดานภูมิอากาศ
การรายงานผลอากาศรายชั่วโมงภายใน 10 นาทีแรก
99%
ความเชื่อมั่นในผลของการพยากรณอากาศของประชาชน
78%
ความเชื่อมั่นในผลพยากรณอากาศเฉพาะกลุมลูกคา
88%
ความเชื่อมั่นในผลพยากรณอากาศโดยกัปตันเรือ
96%
ความเชื่อมั่นในผลพยากรณอากาศโดยผูปฏิบัติงานทางอากาศ
96%
เวลามาตรฐาน ธรณีฟสิกส ดาราศาสตร และการใหบริการทางดานภูมิอากาศวิทยา
ความแมนยําในมาตรฐานของเวลา
0.1
การใหบริการขอมูลทางดานภูมิอากาศวิทยา
99%
(% ของการเขียนรายงานที่มีความตองการภายใน 10 วันทําการ)
ธรณีฟกส อุตุนิยมวิทยา และขอมูลทางดานสมุทรศาสตร
99%
(% อัตราขอมูลที่ให)
การกํากับและการประเมินรังสี
ขอมูลที่สามารถใหไดเกี่ยวกับรังสีที่ตรวจจับไดในสภาพแวดลอม
99.0%
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เปาหมาย
ป 2018

99%
77%
92%
98%
99%

99%
78%
90%
96%
98%

0.1

0.1

100%

100%

100%

100%

99.8%

99.5%
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4. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศสิงคโปร (The Meteorological Service Singapore ; MSS)
MSS เปนหนวยงานระดับชาติของประเทศสิงคโปรที่ทําหนาที่รายงานและพยากรณอากาศ เปนหนวยงาน
ที่อยูภายใตสํานักงานสิ่งแวดลอมแหงชาติ (National Environment Agency; NEA) ทั้งนี้หนวยงานในสังกัดภายใต
MSS จะประกอบไปดวย
• แผนกการใหบริการดานภูมิอากาศ (Weather Service Department ; WSD)
WSD เปนหนวยงานที่ใหบริการขอมูลดานภูมิอากาศ พยากรณอากาศ การเตือนภัยจากธรรมชาติ
กํ า กั บ และติ ด ตามข อ มู ล ภู มิ อ ากาศสํ า หรั บ ภาคส ว นที่ สํ า คั ญ ได แ ก อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทางอากาศ การทหาร
การเดินเรือ ประสานงานกับภาคสวนอื่นๆ ทั้งที่เปนภาครัฐและเอกชน และมีหนาที่ใหขอมูลกับสาธารณะ
• แผนกระบบอุตุนิยมวิทยา (Meteorological Systems Department ; MSD)
MSD เปนหนวยงานที่ทําหนาที่สนับสนุนดานอุปกรณ เครื่องมืออุตุนิยมวิทยา ระบบคอมพิวเตอร
ที่สนองตอบตอวัตถุประสงคของ MSS
• แผนกประเมินความเสี่ยงและทรัพยากร (Risk and Resource Department ; RRD)
RRD เปน หนวยงานที่วิเคราะหความเสี่ย งและประเมินผลกระทบในมุมมองของหนวยงานหรือ
องคก ารศูน ยว ิจ ัย ดา นภูม ิอ ากาศแหง สิง คโปร (Center for Climate Research Singapore ; CCRS)
CCRS เปนศูนยวิจัยชั้นนําที่ทํางานวิจัยเกี่ยวกับภูมิอากาศของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ทั้งในระยะ
สั้นและระยะยาว
นอกจากนี้แลว MSS ยังเปนเจาภาพหลักของศูนยเชี่ยวชาญดานอุตุนิยมวิทยาแหงอาเซียน (ASEAN
Specialized Meteorological Centre ; ASMC) ซึ่ ง เป น โครงการความร ว มมื อ เพื่ อ เพิ่ ม ศั ก ยภาพในการ
ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาสําหรับประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียน
วิสัยทัศน
เป น ศู น ย ก ลางด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาที่ เ ป น เลิ ศ ระดั บ ชั้ น นํ า ของโลก เพื่ อ สร า งความปลอดภั ย ให แ ก
สาธารณะและเสริมสรางคุณภาพชีวิต “To be a world class meteorological center of excellence to
public safety and enhancing quality of life”
พันธกิจ
เพื่อติดตามและเขาใจในสภาพภูมิอากาศทั้งในระยะสั้น และระยะยาวที่จะสงผลกระทบตอสิงคโปร
และใหบริการในสิ่งซึ่งเปนความตองการของชาติและความรวมมือระหวางนานาชาติ ซึ่งรายละเอียดที่สําคัญ
ของพันธกิจ ไดแก
• รวบรวมและรักษาขอมูลที่เชื่อถือไดของสภาพภูมิอากาศของชาติ
• มีการใหบริการดานภูมิอากาศที่เชื่อถือได
• มีการจัดทําการวิจัยที่มีคุณภาพชั้นสูง เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถพยากรณสภาพภูมิอากาศ
ไดอยางแมนยํา ทั้งในสิงคโปรและในระดับภูมิภาค
• สามารถแสดงผลที่จะเกิดความเสี่ยงและผลกระทบตางๆ อันเกิดจากภัยพิบัติจากธรรมชาติ
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ประวัติการดําเนินงานของ MSS
1869 เริ่มมีการบันทึกขอมูลปริมาณฝนที่ตกในประเทศ 1927 หนวยงานอุตุนิยมวิทยาเริ่มจัดตั้งขึ้น
อยางเปนทางการ โดยเปนสวนหนึ่งของแผนกสํารวจของ Malayan Survey Department
1929 สถานีตรวจอากาศแหงแรกไดจัดตั้งขึ้นอยางเต็มรูปแบบ ที่ Mount Faber และเริ่มมีการบันทึก
ขอมูลอุณหภูมิในประเทศ
1937 มีการใหบริการเต็มรูปแบบดานอุตุนิยมวิทยา ที่สนามบิน Kallang
1948 เรดารสําหรับตรวจอากาศไดมีขึ้นครั้งแรกในสิงคโปร มีความสามารถตรวจสอบเมฆกลุมฝนได
ในรัศมีระยะ 240 กิโลเมตร ติดตั้งที่สนามบิน Kallang
1953 เริ่มมีการสํารวจภูมิอากาศของบรรยากาศชั้นบนโดยใช Balloon-borne เปนครั้งแรก
1966 MSS เปนสมาชิกของ องคการอุตุนิย มวิทยาโลก (World Meteorological Organization ;
WMO)
1972 MSS ไดรับขอมูลแบบ Realtime จากดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา
1981 สนามบินชางฮี เปดดําเนินการ หนวยงานอุตุนิยมวิทยารวมถึงสํานักงานใหญ MSS ยายมาตั้ง
บริเวณสนามบินชางฮี
1993 เป น เจ า ภาพหลั ก ในการจั ด ตั้ ง ศู น ย เ ชี่ ย วชาญด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาแห ง อาเซี ย น (ASEAN
Specialized Meteorological Centre ; ASMC)
2013 MSS ไดเขาสูเฟสใหมของงานวิจัยและพัฒนา ไดจัดตั้งศูนยการวิจัยดานภูมิอากาศแหงชาติ
สิงคโปร (Centre for Climate Research Singapore; CCRS)
ศูนยการวิจัยดานภูมิอากาศแหงชาติสิงคโปร (Centre for Climate Research Singapore ; CCRS)
บทบาทของ CCRS มี ห น า ที่ ทํ า ความเข า ใจที่ ก า วหน า ด า นวิ ท ยาศาสตร ใ นการเปลี่ย นแปลงของ
ภูมิอากาศภูมิภาคแบบรอนชื้น (Tropical) ซึ่งสรางผลกระทบตอสิงคโปร และภูมิภาคเอเชียในวงกวาง ซึ่งจะ
สรางประโยชนในการเปนขอมูลที่สําคัญใหแกผูบริหารและชุมชนตัดสินใจ
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CCRS มีหนาที่จะตองดําเนินการ
• จัดทํารูปแบบจําลองโมเดลที่มีความแมนยําสูงเพื่อการพยากรณอากาศทั้งในระยะสั้น และระยะยาว
• ทําการวิจัยเพื่อใหเกิดความเขาใจอยางลึกซึ้งในกระบวนการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศทั้งระยะสั้น และ
ระยะยาวที่สงผลกระทบตอภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน มรสุม ปรากฏการณเอลนิโน เปนตน
• สรางความรวมมือระหวางผูนําขอมูลไปใช ผูที่จะตองนําขอมูลไปตัดสินใจ ทั้งระดับปฏิบัติและระดับ
นโยบาย โดยมีลักษณะ Tailor Made เพื่อใหตรงตามความตองการมากที่สุด
• สร า งความสามารถด า นงานวิ จั ย เกี่ ย วกั บ การเพิ่ ม ขึ้ น ของระดั บ น้ํ า ทะเลในระดั บ ภู มิ ภ าคเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต
CCRS ไดวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ในอนาคตสําหรับประเทศสิงคโปร
และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยใชการแปลผลที่มีความพิเศษสูง โดยมีแบบจําลองโมเดลที่เปนสอง
ระดับ คือ การแปลผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบหยาบ โดยกําหนดรัศมีในระยะ 100 กิโลเมตร
เพื่อใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงของระดับน้ําทะเล และการเปลี่ยนแปลงของขอบเขตอยางคราวๆ ของแผนดิน
ทะเล และภูมิประเทศ ซึ่งเปนการแปลผลแบบหยาบ การแปลผลการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศแบบละเอียด
โดยกําหนดรัศมีของพื้นที่ในระยะประมาณ 10 กิโลเมตรหรือมากกวา เปนการจัดทําการแปลผลพยากกรณ
อยางละเอียด และเปนขอมูลที่มีความลึก เปนการแปลผลในระยะเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงมากกวา 1 ป
กระบวนการแปลผลใช Supercomputer มีการเก็บขอมูลในขนาดใหญเปน Terabyte และเปนการวิเคราะห
โดยผูเชี่ยวชาญทางดานวิทยาศาสตรที่มีหลายกลุม การติดตาม และประมวลผลตางๆ ไดแก แนวโนมการ
เปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ แนวโนมการเปลี่ยนแปลงของปริมาณฝนในแตละพื้นที่ ผลกระทบตอภูมิอากาศใน
เขตพื้นที่อันเนื่องมาจากปรากฏการณเอลนิโน และปรากฏการณลานินา
CCRS จะสร า งความร ว มมื อในระดั บ เอเชีย ตะวัน ออกเฉีย งใต เพื่อใหเกิดการยกระดับ ความเขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate Change) ของทั้งภูมิภาค ซึ่งจะทําใหสามารถปองกันภัยพิบัติตางๆ ที่อาจจะ
เกิดขึ้นในอนาคตไดเปนอยางดี
รายงานประจําป ในแตละป MSS จะจัดทํารายงานประจําป 3 ชุด ดวยกัน คือ
1) รายงานภาพรวมของสภาพภูมิอากาศในปที่ผานมา (Year in Review)
รายงานภาพรวมของสภาพภูมิอากาศในปที่ผานมา เปนรายงานการสรุปภาพรวมของสภาพภูมิอากาศ
ของปที่ผานมาในประเทศสิงคโปร สภาพภูมิอากาศที่มีผลกระทบที่ สําคั ญต อประเทศ และควรที่
จะตองมีการบันทึกไวเปนขอมูลที่สําคัญ รายงานชุดนี้จะออกประมาณเดือนมีนาคม
2) รายงานการประเมินภูมิอากาศประจําป (Annual Climate Assessment Reports)
รายงานการประเมินภูมิอากาศประจําป เปนรายงานขอมูลแนวโนมของภูมิอากาศในสิงคโปรในรอบป
ที่ผานมา อธิบายถึงปรากฏการณตางๆ ของภูมิอากาศที่เกิดขึ้นในประเทศวาเกิดจากเหตุและปจจัยใด
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เปาหมายของรายงานชุดนี้เพื่อใหขอมูลที่จําเปนสาธารณะทั้งในมุมมองที่เปนสถานการณปจจุบันและ
เปนหลักฐานทางประวัติศาสตร
3) รายงานสภาพภูมิอากาศประจําป (Annual Climatological Reports)
รายงานสภาพภูมิอากาศประจําป เปนรายงานสรุปประจําปที่ MSS ไดใหบริการแกประชาชนในรอบปที่
ผานมา เนื้อหาจะมีขอมูลที่เปนรายงานสถิติตางๆ ของภูมิอากาศที่สําคัญเปนรายเดือน รายวัน และราย
ชั่วโมงของสถานีวัดอากาศที่ตั้งอยูทั่วทั้งประเทศ รวมถึงปริมาณน้ําฝน ขนาดแรงลม ฯลฯ ตลอดทั้งป
จากเอกสารรายงานสภาพภูมิอากาศประจําป 2017 ของสิงคโปร สรุปไดวา ในสิงคโปรมีสถานีตรวจ
อากาศอัตโนมัติ (Automatic Weather Stations ; AWSs) ทั้งสิ้นจํานวน 53 สถานี สถานีตรวจอากาศแบบมี
คนจัดการ (Manned Meteorological Stations) 5 สถานี และ สถานีตรวจอากาศขอมูลลมชั้นบน (Upper
Air Observatory ; UAO) 1 สถานี ทั้งนี้สถานีตรวจอากาศอัตโนมัติจะกระจายทั่วทั้งประเทศ มี 37 สถานีที่
ตรวจวัดเฉพาะปริมาณฝนเทานั้น และอีก 17 สถานีที่ตรวจขอมูลทั้งหมดอยางละเอียด ไดแก ปริมาณฝน
อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ ขนาดลมและทิศทาง ความดัน สถานีอุตุนิยมวิทยาที่ตั้งอยูที่สนามบินนานาชาติ
ชางฮี ไดมีมาตรฐานการดําเนิ นงานตามที่ไดกําหนดไวตามคูมือที่ World Meteorological Organization
กําหนดไว สถานีตรวจอากาศแหงนี้จะตองจัดเก็บขอมูลระยะยาวเพื่อเปนสถิติดานภูมิอากาศอยางนอย 30 ป
เพื่อใหสามารถทราบถึงแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศในอนาคตได และสถานีตรวจอากาศชางฮี
มีขอมูลจัดเก็บเกี่ยวกับปริมาณฝน อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุดที่บันทึกไวถึง 34 ป คือตั้งแตป 1984-2017
สวนของสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติทั้ง 53 สถานีนั้น จะมีการวัดขอมูลตางๆ ที่ไดกําหนดไว ไดแก ปริมาณฝน
อุณหภูมิ ฯลฯ เปนขอมูลแบบ Realtime และมีการสงขอมูลเหลานี้ไปยังศูนยกลางของศูนยขอมูลของ MSS
ที่ตั้งอยูที่สนามบินชางฮีโดยอัตโนมัติ
ในป 2015 MSS ไดออกแอปพลิเคชันทางระบบโทรศัพทมือถือเพื่อใหเกิดความสะดวกตอผูใชบริการ
และประชาชน เพื่อใหผูใชบริการและประชาชนไดรับขอมูลเกี่ยวกับภูมิอากาศ การพยากรณอากาศผานทาง
ชองทางมือถือ ทั้งนี้ในแอพพลิเคชั่นดังกลาวสามารถแสดงผลภูมิอากาศ และการพยากรณภูมิอากาศในพื้นที่
ที่ผูใชบริการตั้งอยู นอกจากนี้ยังมีการแสดงถึงพื้นที่ฝนตกที่เปนปจจุบัน และการพยากรณที่มีมีระยะเวลา
ออกไปอีก 2 ชั่วโมงในพื้นที่ และรัศมีของพื้นที่ที่ออกไป 240 กิโลเมตร
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5. สํานักงานอุตุนิยมวิทยา ประเทศญี่ปุน (Japan Meteorology Agency : JMA)
ประเทศญี่ปุนนับเปนประเทศที่ประสบความสําเร็จดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ทั้งนี้ไมเพียงแตมี
ประสบการณที่ตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเสมอเทานั้น แตการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิ ทยา
นั บ เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส ง ผลให ญี่ ปุ น มี ความกา วหน าและทั น สมัย ในภารกิจ ดา นนี้ โดยมีปจ จัย ที่เ กื้ อ หนุ น
ความสําเร็จดังนี้
1) การพัฒนาทางดานทรัพยากรบุคคลากรอยางตอเนื่อง JMA ใหความสําคัญในดานนี้เปนอยางมาก
ดังเชน JMA กําหนดสัดสวนงบประมาณรอยละ 60 เปนคาใชจายดานบุคลากร ในป 2015 JMA มีพนักงาน
ทั้งหมดมากกวา 5,000 คน โดยรอยละ 90 เปนเจาหนาที่ระดับผูเชี่ยวชาญอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ ทั้งนี้ JMA
ไดกําหนดนโยบายใหมีการอบรมสัมมนาเจาหนาที่อุตุนิยมวิทยาอยูเสมอ
2) JMA ลงทุ น ทางด า นเครื่ องมื ออุ ปกรณ ต างๆ ที่ ทั น สมั ย ดั ง เช น Computer System for
Meteorological Service (COSMETS) อั นประกอบด วย Super computer ที่เรียกกันวา Numerical Analysis
and Prediction System (NAPS) ซึ่ งจะใช Numerical Weather Prediction (NWP) และ Automated Data
Editing and Switching System (ADESS) รวมทั้งลงทุนทางดานเรดาร และดาวเทียมเพื่อการอุตุนิยมวิทยา
3) JMA เปนหนวยงานของรัฐที่มีประสิทธิภาพในภารกิจดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เพราะ
รัฐบาลญี่ปุนใหความสําคัญกับองคกรนี้ JMA มีความเปนเอกภาพในการดําเนินงานทางดานอุตุนิยมวิทยาเปน
อยางมาก โดยเฉพาะเมื่อเกิดภัยพิบัติที่รุนแรง JMA จะเปนหนวยงานกลางในการเผยแพรขอมูลขาวสารตางๆ
4) JMA เปนหนวยงานที่มีบทบาทในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของทั้งในสวนกลาง
และสวนทองถิ่น สื่อมวลชน เอกชนที่เกี่ยวของกั บงานดานอุตุนิย มวิทยา มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา
สถาบันการวิจัย อุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการเดินเรือ
5) JMA มีการประสานงานและรวมมือกับองคการอุตุนิยมวิทยาระดับโลก คือ (World Meteorology
Organization ; WMO) ทั้งในสวนที่เปนแนวรวมที่สําคัญขององคการนี้ และการใหความชวยเหลือประเทศ
อื่ น ๆ ในการพั ฒ นางานด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ดั ง นั้ น JMA จึ ง มี ก ารพั ฒ นาปรั บ ปรุ ง งานทางด า นต า งๆ ให มี
ความกาวหนาทันสมัยอยูเสมอ
6) JMA มีการประเมินการปฏิบัติงานของตนเองอยูเสมอ เพื่อคนหาจุดออนตางๆ ที่ตองพัฒนาใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น
7) JMA ใหความสําคัญกับงานวิจัยและพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี เพราะถือวาเปนหัวใจ
สําคัญที่จะทําใหภารกิจของ JMA ประสบความสําเร็จ เพื่อใหการดําเนินตามภารกิจไดอยางรวดเร็วและแมนยํา
8) JMA มีภารกิจดานอุตุนิยมวิทยาที่หลากหลาย และ JMA สามารถปฏิบัติภารกิจดังกลาวไดอยางมี
ประสิ ทธิ ภ าพ ได แก การพยากรณ ส ภาวะอากาศ การเตือนภัย ลว งหนา การรายงานสภาวะอากาศเพื่ อ
อุตุนิยมวิทยาการบิน การรายงานผลอุตุนิยมวิทยาทางทะเล เปนตน
9) รัฐบาลญี่ปุนใหความสําคัญกับงานดานอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ทั้งนี้ JMA ไดรับงบประมาณ
ในป ค.ศ. 2015 โดยรวมมากกวา 20,000 ลานบาท หรือคิดเปนสัดสวนรอยละ 0.013 ของ GDP แบงเปน
สําหรับอุตุนิยมวิทยาทั่วไปประมาณ 17,000 ลานบาท สวนอุตุนิยมวิทยาดานการบินใชงบประมาณ 3,700
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ลานบาท และถึงแมวาในระยะตอมารัฐบาลญี่ปุนจะตองดําเนินนโยบายประหยัด แตรัฐบาลลดงบประมาณดาน
นี้ไมมากนัก เพราะคํานึงถึงความสําคัญดานอุตุนิยมวิทยาที่ไมเพียงแตชวยลดความสูญเสียจากภัยพิบัติ ทาง
ธรรมชาติเทานั้น แตยังกอใหเกิดผลประโยชนกับผูมีสวนไดสวนเสียอื่นๆ อีกดวย
10) JMA ใหความสําคัญกับความเที่ยงตรงของเครื่องมือวัดและอุปกรณตางๆ อยูเสมอ รวมทั้งจะมี
การบํารุงรักษาใหเครื่องมืออุปกรณเหลานี้อยูในสภาพที่พรอมใชงานไดตลอดเวลา เพราะ JMA มีหลักคิดที่วา
งานดานอุตุนิยมวิทยาใชหลักการ 24/7 คือตองดําเนินการได 24 ชั่วโมงตอวัน และ 7 วันตอสัปดาห คือการ
ทํางานตลอดเวลา
11) JMA เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงาน ใหตัวแทนภาคเอกชน
เชน สื่อสารมวลชนเขารวมเปนคณะทํางานใน JMA ดวย อันจะทําใหแนวคิดหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ
JMA สอดคลองกับความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียมากยิ่งขึ้น
วิวัฒนาการดานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน
พันธกิจขององคการอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน (JMA)
พันธกิจของ JMA ไดกําหนดไวสอดคลองกับกฎหมายดานอุตุนิยมวิทยา และเปนหนวยงานสําคัญที่
สังกัดอยูในกระทรวงที่ดิน โครงสรางปจจัยพื้นฐาน การคมนาคม และการทองเที่ยว (MLIT) ของประเทศญี่ปุน
โดยพันธกิจที่สําคัญมีดังนี้
• ปองกันและบรรเทาภัยพิบัติทางธรรมชาติ
• เพื่อความปลอดภัยดานคมนาคม
• เพื่อการพัฒนาความเจริญกาวหนาของภาคอุตสาหกรรมตางๆ
• สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการสําหรับประชาชน
เพื่ อ ให ต อบสนองกั บ แนวนโยบายดั ง กล า ว JMA จะทุ ม เทความพยายามในการเฝ า ระวั ง สภาวะ
แวดลอมของโลก และพยากรณสภาวะการตางๆ ที่เกี่ยวของกับงานอุตุนิยมวิทยาที่เกิดขึ้นบนบก ในบรรยากาศ
และในทองทะเล มหาสมุทร รวมทั้งการมุงในงานวิจัย และพัฒนางานทางดานเทคนิคตางๆ ที่เกี่ยวของ อีกทั้ง
การรวมมือกับองคกรระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับการอุตุนิยมวิทยา เพื่อพัฒนางานอุตุนิยมวิทยาของโลกให
กาวหนามากยิ่งขึ้น ในฐานะเปนองคกรสําคัญดานอุตุนิยมวิทยา JMA จะเปนหนวยงานของรัฐที่รับผิดชอบ
โดยตรงกับภารกิจดานการแนะนํา และการเตือนภัยกับสภาวะการตางๆ ดานภูมิอากาศ และภัยพิบัติตางๆ
ดวยขอมูลขาวสารที่รวดเร็ว และแมนยํา และในกรณีภัยพิบัติที่รุนแรงทาง JMA จะประสานงานกับผูนํารัฐบาล
อย า งใกล ชิ ด ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให ภั ย พิ บั ติ ที่ รุ น แรงเหล า นั้ น ได รั บ การป อ งกั น และบรรเทาไม เ กิ ด ความเสี ย หาย
นอกเหนือจากที่กลาวในขางตน JMA ยังรวมมือและประสานงานกับหนวยงานตางๆ ทั้งในสวนกลางและสวน
ทองถิ่น
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รากฐานภารกิจดานอุตุนิยมวิทยา
การจัดตั้งหนวยงานดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุนเริ่มอยางเปนทางการเมื่อป ค.ศ. 1875 อีก
70 ปตอมา มีการพัฒนางานทางดานการวิจัยทางดานวิทยาศาสตร งานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุนก็เขา
สูยุคของความทันสมัยและกาวหนา ไดมีการออกพระราชบัญญัติการบริการอุตุนิยมวิทยาในป ค.ศ. 1952 ซึ่ง
กําหนดบทบาทและความรับผิดชอบของ JMA และความรวมมือกับพันธมิตรตางๆ ประเทศญี่ปุนไดกอตั้ง
JMA ในป ค.ศ. 1956 และประเทศญี่ปุน เขารว มกับ องคการอุตุนิย มวิทยาโลก (World Meteorological
Organization ; WMO) ในป ค.ศ. 1953
ปจจัยสําคัญที่ผลักดันความกาวหนาของงานอุตุนิยมวิทยาของประเทศญี่ปุน
กว า 140 ป ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น มี ค วามก า วหน าทางด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยา ประเทศญี่ ปุ น ใช เ วลาในช ว ง
ประมาณ 10 ปแรกรับความชวยเหลือจากตางประเทศ แตหลังจากนั้น JMA สามารถเจริญกาวหนาดวยตัวของ
ตนเอง ปจจัยสําคัญที่สงผลใหญี่ปุนมีความกาวหนาและทันสมัยตามลําดับ คือ
1) มีการพัฒนาทางดานทรัพยากรบุคคลอยางยาวนานและตอเนื่อง จนพัฒนานักวิชาการใหมีความรู
และความสามารถทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
2) มีการพัฒนาและลงทุนทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่กาวหนาแบบอยางตอเนื่อง อยางเปนขั้น
เปนตอน
จากการรั บ มื อ กั บ ความท า ทายตา งๆ ทําให JMA พัฒ นาภารกิจ ตางๆ ใหมีป ระสิทธิภ าพมากขึ้ น
ตามลําดับ ซึ่งสามารถแบงเปน 4 ระยะตั้งแตป 1950 จนถึงปจจุบัน ดังรายละเอียดตามตาราง ตอไปนี้
ชวงเวลาสูความ
ทันสมัยกาวหนา
ระยะที่ 1
(1950-1965)

แผนงาน
โครงการ
ระยะเริ่มตน

ระยะที่ 2
(1965-1985)

ระบบอัตโนมัติ
ทั่วประเทศ
และมีการ
พัฒนาระบบ
เครือขาย

การพัฒนาองคกร

การปรับปรุงระบบ

การปรับปรุงดานบริการ

จัดตั้งโครงการ
-พ.ร.บ.อุตุฯ (1952)
-JMA (1956)
-สมาชิก WMO
(1953)

-ปฏิบัติการดาน
สภาวะอากาศดวย
เรดาร (1954)
-การพยากรณอากาศ
ดวยระบบตัวเลข
(1959) (เฝาสังเกต
ดวยคน สงขอมูลดวย
โทรเลข)

-วิเคราะหภาพเรดารดวยมือ
(1954-1994)
-พยากรณพายุใตฝุน 24 ชั่วโมง
(1952-1989)
-มีการแจงเตือนประมาณ 90 เขต
(1953-1997)

มาตรการพิเศษในการ
เฝาสังเกตอยางจริงจัง
ของเขตที่มี
แผนดินไหว เชนเขต
Tokai (1978)

จัดตั้งระบบเฝาสังเกตทั่วประเทศ ระบบสื่อสารการ
ประมวลผลขอมูลและการพยากรณ และบริการทีเ่ กี่ยวของ
ภายใตโครงการเฝาสังเกตอากาศแหงชาติ (NWM) (1970)
ภายใตโครงการเฝาสังเกตอากาศแหงโลก (WWW) ของ
WMO
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ชวงเวลาสูความ
ทันสมัยกาวหนา

ระยะที่ 3
(1985-2005)

ระยะที่ 4
(2005-ปจจุบัน)

แผนงาน
โครงการ

การพัฒนาองคกร

การใชระบบ
คอมพิวเตอร
แบบดิจิทัลทั่ว
ประเทศ

ขยายความเปน
หุนสวนระหวางรัฐกับ
เอกชน (PPP) และ
จัดตั้งศูนยการ
สนับสนุนบริการ
อุตุนิยมวิทยาแก
เอกชน และรับรอง
ระบบการพยากรณ
อากาศ
ระยะทีเ่ ครือขาย การพยากรณและแจง
ที่กาวหนาดวย เตือนดานแผนดินไหว
ระบบ ICT
และภูเขาไฟ (การแจง
ทันสมัยที่
เตือนฉุกเฉินในป
ตอบสนองกับ 2013)
ความทาทายที่
จะเขามามากขึ้น
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-เริ่มตนพัฒนาการจัดเก็บขอมูลแบบอัตโนมัติ (ADESS)
ในป 1969
-ระบบจัดหาขอมูลดานอุตุฯ แบบอัตโนมัติ (AMeDAS)
ในป 1974
-ปลอยดาวเทียมดานอุตุนยิ มวิทยา (GMS) ในป 1977
-การเฝาสังเกตดวยเครือขายเรดารทั่วประเทศ (19541971)
-การสังเกตและพยากรณโดยใช AMsDAS, เรดาร, AMS
และ NOW
-การบริหารจัดการและกระจายเสียงทางวิทยุของเขต
ภูมิภาคไมรวมศูนย แตไดรับการสนับสนุนจาก JMA
สํานักงานใหญและสํานักงานภูมิภาค
เรดารระบบดิจิทลั
-การประมาณการเชิงปริมาณ
(1982-1994)
(QPE) และการพยากรณเชิง
(เขตภูมภิ าคจะ
ปริมาณ (QPF) (1982-1991)
ควบคุมและ
-การพยากรณพายุใตฝุน 48-72
ประมวลผลขอมูล
ชั่วโมง (1989-2009)
ดิจิทัลดวย ICT และ -การแจงเตือน 200-370
สนับสนุนโดย JWA
อาณาเขตเปนอาณาเขตที่เล็กลง
สํานักงานใหญและ
ถึงระดับอําเภอ (1997-2010)
สํานักงานภูมภิ าค)
เครือขายที่กาวหนา -การพยากรณสภาวะอากาศที่
ของระบบปฏิบัติการ รุนแรงไดอยางรวดเร็วผานระบบ
ทั้งหลาย (การควบคุม QPE และ QPF ที่มีประสิทธิภาพ
จากสวนกลางดวย
(2004-ปจจุบัน)
ระบบที่มีมากมายที่ -การพยากรณพายุใตฝุนลวงหนา
ขึ้นกับ ITC ที่
5 วัน (2009-ปจจุบัน)
กาวหนา)
-การแจงเตือนขยายขอบเขตไป
ถึงเขตเทศบาล 1,800 แหง
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ภารกิจดานอุตุฯของญี่ปุนในปจจุบัน
JMA เปนองคกรที่สําคัญของรัฐบาลในการรวมมือกับภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติการ
ทางดานสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ ทั้งในทะเล มหาสมุทร และภาคพื้นดิน เชน สึนามิ แผนดินไหว
ภูเขาไฟ ฯลฯ โดยการเฝาสังเกต การพยากรณ และการเตือนภัย เพื่อที่จะลดความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหาย
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ทั้งนี้ภารกิจของ JMA ที่สําคัญมีดังนี้
1) เครือขายขอมูลและการสื่อสารระหวาง JMA กับผูมีสวนไดสวนเสียแกนหลักของการปฏิบัติการ
ดานอุตุนิยมวิทยาของ JMA ก็คือเครือขายขอมูลสื่อสารทางดานระบบคอมพิวเตอร (Computer
System for Meteorological Services: COSMETS) ประกอบดวย Supercomputer ที่เรียกกัน
วา Numerical Analysis and Prediction System (NAPS) ซึ่งใช Numerical Weather Prediction
(NWP) และ Automated Data Editing and Switching System (ADESS) ดังนั้นทาง JMA จะ
ใช COSMETS เปนหลักสําคัญในการปฏิบัติงานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ ทั้งนี้ JMA จะมีการปรับ
ระบบคอมพิวเตอรใหทันสมัยอยูเสมอในทุกๆ 5 ป เครือขายที่เชื่อมโยงเพื่อสื่อสารทันทีกับผูมีสวน
ไดสวนเสียและผูใชประโยชน มีดังนี้
• รัฐบาลสวนกลางและรัฐบาลสวนทองถิ่น
• ภาคอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการเดินเรือ
• สถาบันการศึกษา สถาบันวิชาการตางๆ และมหาวิทยาลัย
• สื่อสารมวลชน และภาคเอกชน
• สาธารณะชนทั่วไป
• องคกรระหวางประเทศดานอุตุนิยมวิทยาระดับประเทศตางๆ (NMHSs) เชน สถาบัน
ดานอุตุนิยมวิทยาตางๆ หนวยงานทางดานอวกาศ เปนตน
ภารกิจการสังเกตและการเตือนภัย
JMA จะมีภารกิจพื้นฐานดานการสังเกต และการเฝาระวังดานสภาวะอากาศ สภาพภูมิอากาศ สภาวะ
แวดลอม แผนดินไหว และปรากฏการณอื่นๆ อยางไรก็ตามก็มีองคกรอื่นที่เขามารวมการสังเกตการณ เชน
หนวยงานของรัฐบาลสวนกลาง และหนวยงานของรัฐบาลสวนภูมิภาค สถาบัน และมหาวิทยาลัย หนวยงานที่
เกี่ยวของกับดานอุตสาหกรรมการบิน และอุตสาหกรรมการเดินเรือ เปนตน ขอมูลที่ภาคสวนตางๆ ไดทําการ
สังเกตการณจะมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนกับองคกรหนวยงานระหวางประเทศดวย
ซึ่งการดําเนินการเหลานี้จะสงผลใหมีการพัฒนาบริการมากขึ้นตามลําดับ
ภารกิจดานการพยากรณและการเตือนภัย
จากเครือขายที่กลาวในขางตน JMA ไดจัดเตรียมงานทางดานการพยากรณ และการเตือนภัยสําหรับ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติตางๆ ดังนี้
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• การพยากรณสภาวะอากาศ บริการสูสาธารณะ และภาคสังคมเศรษฐกิจ
• การเตื อ นภั ย ล ว งหน า บริ ก ารเตื อ นภั ย ล ว งหน า สํ า หรั บ ฝนตกหนั ก น้ํ า ท ว ม พายุ คลื่ น พายุ ซั ด ฝ ง

•

•
•

•
•

คลื่นระดับสูง พายุหิมะ พายุไตฝุน ซึ่งขอมูลเหลานี้จะสงใหหนวยงานตางๆ ที่จะนําไปรับมือกั บภัย
พิบัติตางๆ เหลานั้น
การรายงานสภาวะอากาศเพื่ออุตสาหกรรมการบินบริการอุตุนิยมทางอากาศนี้เปนการใหบริการแก
องค กรการบิ น พลเรื อน (Civil Aviation Bureau : CAB) และเปน การบริการใหแกภ าคสวนตางๆ
ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการบิน
การอุตุนิยมเพื่ออุตสาหกรรมทางทะเล บริการอุตุนิยมทางทะเล เปนการบริการใหแกองคกรปองกัน
ชายฝงญี่ปุน (Japan Coast Guard ; JCG) และภาคสวนอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมทางทะเล
การพยากรณสภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร และบริการเฝาระวังสภาวะแวดลอม บริการพยากรณ
สภาพภูมิอากาศและมหาสมุทร และบริการเฝาระวังสภาวะแวดลอมใหกับสาธารณะชนและชุมชน
ที่เกี่ยวของ
การเฝาระวังและเตือนภัยภัยพิบัติที่รุนแรง บริการเฝาระวังและเตือนภัยแผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ
ใหกับสาธารณะชนและองคกรที่รับผิดชอบกับภัยพิบัติตางๆ เหลานั้น
การใหคําปรึกษาและความรวมมือระหวางประเทศบริการใหคําปรึกษา และความรวมมือระหวาง
ประเทศทั้งในระดับภูมิภาค และระดับโลกขององคการสหประชาชาติ หรือองคการระหวางประเทศ
ตางๆ ซึ่งเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับพายุไตฝุน สึนามิ เปนตน

การเตือนภัยที่จะใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่ดีนั้นควรที่จะใหการบริหารจัดการทั้งหมด
เปนเอกภาพโดยหนวยงานของรัฐ ภารกิจในเบื้องตนมีรายละเอียดดังนี้
1. การสังเกตการณ (Observation)
1.1 สถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดิน
JMA มีการสังเกตการณภาคพื้นดิน โดยมีสถานีเพื่อการอุตุนิยมวิทยาจํานวนประมาณ 1,300 แหง
สถานี อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาภาคพื้ น ดิ น ดั ง กล า วจะใช อุ ป กรณ สั ง เกตการณ แ บบอั ต โนมั ติ คื อ Automated
Meteorological Data Acquisition System (AMeDAS) และสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินประมาณ 1,200 แหง
จะทํางานโดยไมมีเจาหนาที่ปฏิบัติงาน สําหรับสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินที่มีเจาหนาที่ปฏิบัติงานจะเก็บ
ขอมูลสภาวะอากาศ เกี่ยวกับลม ทั้งดานทิศทางและความเร็ว ปริมาณฝน หรือปริมาณหิมะ ชนิดของเมฆ
สภาพวิสัยทัศน อุณหภูมิ ความชื้น และความกดอากาศ สวนขอมูลที่ทําโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาภาคพื้นดินที่
ไมไดใชเจาหนาที่ปฏิบัติงานจะเก็บขอมูลปริมาณน้ําฝน หรือปริมาณหิมะ อุณหภูมิ ทิศทางและความเร็วลม
และระยะเวลาส อ งสว า ง ข อ มู ล ทั้ ง หมดจะส ง มายั ง สํ า นั ก งานใหญ ข อง JMA เพื่ อ ใช ป ระมวลผลในเวลา
อันรวดเร็วมาก โดยที่บางรายการสามารถสงขอมูลภายในเวลา 10 วินาทีเทานั้น
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1.2 เรดาร
JMA ใชเรดารที่ทันสมัยคือ 20 C-band Doppler เพื่อสังเกตการณสถานการณดานฝนและลม ขอมูล
ที่ไดจากเรดารจะจัดเก็บทุกๆ 5 นาที ขอมูลเหลานี้มีประโยชนมากสําหรับการพยากรณอากาศในระยะเวลาสั้นๆ
1.3 การสังเกตการณอากาศดานบน
การสังเกตการณอากาศดานบนจะทําใน 2 เครือขายคือ Radiosonde observation network ที่มี 16 สถานี
และ Wind profiler observation network จํานวน 33 สถานี Radiosonde ใชบอลลูนและอุปกรณการสง
ขอมูลผานคลื่นวิทยุ ลอยอยูสูง 30 กิโลเมตรเมตร เหนือพื้นดิน สามารถวัดอุณหภูมิ ความกดอากาศ ความชื้น
ในอากาศ และลม JMA จะเก็บขอมูล 2 ชวงตอวัน คือเที่ยงคืนและเที่ยงวัน สวน Wind profiler จะอยูสูงจาก
พื้นสูงสุด 12 กิโลเมตร วัดขอมูลดานลมทุกๆ 10 นาที JMA สํานักงานใหญจะจัดเก็บขอมูลแบบเปน ข อมูล
ปจจุบัน (Real time basis)
1.4 การสังเกตการณดวยดาวเทียม
ในป 1977 ญี่ปุนไดสงดาวเทียมเพื่องานอุตุนิยมวิทยา (Geostationary meteorological satellite ;
GMS) อยูในระดับความสูงเหนือพื้นดิน 36,000 กิโลเมตร ซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่ในมหาสมุทรแปซิฟกดาน
ตะวันตก และภาคพื้นเอเชียตะวัน ออก อยูภายใตโครงการของ WMO และหลังจากนั้นมาได มีการพั ฒ นา
ความกาวหนาตามลําดับ ดาวเทียมชวยเก็บขอมูลที่มีคุณคามาก ไดแก ขอมูลเกี่ยวกับเมฆบนอากาศ และ
อุณหภูมิบริเวณทองทะเล อีกทั้งขอมูลจากดาวเทียมเกี่ยวกับพายุไตฝุนนี้ไดนํามาใชทั้งในประเทศญี่ปุน และ
องคกรอุตุนิยมวิทยาของประเทศอื่นๆ อีกดวย โดยเฉพาะการพยากรณที่เที่ยงตรงเปนประโยชนอยางยิ่งตอการ
ปองกันภัยพิบัติทางธรรมชาติของภูมิภาค
ตอมาในป 2014 ไดมีการสงดาวเทียมชื่อ Himawari-8 ขึ้นสูทองฟา และจะใชในการปฏิบัติงานไป
จนถึงป 2022 ดาวเทียมดวงนี้จะเก็บขอมูลอยางตอเนื่องทุกๆ 10 นาที ในป 2017 ญี่ปุนไดสงดาวเทียมที่ชื่อวา
Himawari-9 เพื่อทําหนาที่ชวยเสริมสนับสนุนดาวเทียมดวงกอน ชุดของดาวเทียมกลุมนี้จะสํารวจขอมูลทั้ง
ภาคพื้นดิน และในทองทะเลมหาสมุทร
1.5 ระบบการตรวจจับฟาผา (Lightning Detection)
ระบบการตรวจจับฟาผานี้จะทํางานสัมพันธกับคลื่นวิทยุ ญี่ปุนติดตั้งระบบนี้ในสนามบิน 30 แหง และ
จะมีการประมวลผลที่ JMA สํานักงานใหญ ขอมูลสวนนี้จะสงไปยังสนามบินและสายการบินตางๆ เพื่อใหเกิด
ความปลอดภัยกับดานการบิน
1.6 การใชระบบ Geomagnetic
การใชระบบ Geomagnetic จะเกี่ยวของกับ การเฝาสั งเกตสภาวะแวดลอมบนโลกที่เกี่ยวข องกั บ
พลังงานแสงอาทิตย และยังใชประโยชนในการพยากรณสภาวะการเปลี่ยนแปลงของภูเขาไฟอีกดวย
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2. ภารกิจดานพยากรณ
งานดานการพยากรณจะเกี่ยวของกับการนําขอมูลอุตุนิยมวิทยาที่รวบรวมไดจากแหลงขอมูลตางๆ เพื่อจัดทํา
เปนการแจงเตือน รวมถึงการใหขอแนะนําดานตางๆ ซึ่งการพยากรณนั้นมีความจําเปนอยางยิ่งตอการปองกัน
ภัยที่จะเกิดกับชีวิตและทรัพยสิน รวมทั้งเชื่อมโยงไปสูกิจกรรมอื่นๆ ที่อาจจะสงผลกระทบทั้งทางดานสังคม
และเศรษฐกิจ รวมถึงในสวนของการผลิตในอุตสาหกรรม และการขนสงตางๆ
2.1 ขอมูลสําหรับสภาวะอากาศที่รุนแรง
JMA ในฐานะหนวยงานที่เกี่ยวของกับอุตุนิยมวิทยาโดยตรง มีบทบาทหนาที่ในหลายดาน ไดแกการ
เตือนภัยแบบฉุกเฉิน การแจงเตือน การใหคําแนะนํา และการประกาศขอมูลตางๆ การปฏิบัติการดานนี้เพื่อ
ชวยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้น อยางไรก็ตามขอมูลสวนหนึ่งจะประกาศโดยหนวยงานอุตุนิยมวิทยาสวน
ทองถิ่นในบริเวณที่รับผิ ดชอบ การเตือนภัยพิบั ติขั้นรุ นแรงจะดําเนิน การเมื่ อมี แนวโน มที่จ ะเกิ ดมหั น ตภัย
การแจงเตือนจะเปนระดับที่รุนแรงรองลงมา การแนะนําก็จะมีระดับความรุนแรงต่ํากวาการแจงเตือน สวนการ
ประกาศเปนสวนเสริมการเตือนภัยที่กลาวมาขางตน
ขอมูลที่เกี่ยวกับดินถลม
สวนของดินถลมจะเกี่ยวของกับขอมูลน้ําฝนที่ตกลงมา ซึ่งตองมีการประกาศใหมีการอพยพ แตขอมูล
ดินถลมนี้จะพยากรณยากมากเพราะมีหลายปจจัยที่เขามาเกี่ยวของและความแตกตางของสภาพภูมิศาสตรของ
แต ล ะท องถิ่ น เช น สภาพแวดล อมในพื้น ที่ รวมทั้งน้ําใตดิน ในแถบนั้น ในการนี้แผนที่ความเสี่ย งที่จะเกิด
ดินถลมจะสวนชวยสนับสนุนการแจงเตือนที่เกี่ยวกับเรื่องดินถลม แผนที่นี้จะแสดงระดับความเสี่ยงที่จะเกิด
ดินถลมในขอบเขตระยะ 5 กิโลเมตร โดยจะเปนการแสดงดวยสี 5 สี เริ่มตนจากสีขาวไปถึงสีมวง ซึ่งจะเปน
ขอมูลแสดงดัชนีดินน้ํา (Soil Water Index) ตั้งแตเริ่มตนจนถึง 2 ชั่วโมง ซึ่งจะเปนขอมูลที่ใชในการตัดสินใจ
แจงการอพยพประชาชนออกจากพื้นที่
การแจงเตือนภัยจากน้ําทวม
JMA ยังมีภารกิจการพยากรณเกี่ยวกับสถานการณน้ําทวม โดยจะมีการประสานงานกับหนวยงาน
ภาครั ฐ ทั้ งส ว นกลางและท องถิ่ น ภารกิจ ดานนี้จ ะครอบคลุมขอบเขตแมน้ําทั้งหมด 407 แหงทั่ว ประเทศ
ในจํานวนแมน้ําดังกลาวประมาณ 289 แหงนั้น ทาง JMA จะประสานกับหนวยงานบริหารจัดการภัยพิบัติและ
อุทกภัยของกระทรวง MLIT สวนแมน้ําอีก 118 แหง JMA จะประสานกับหนวยงานวิศวกรรมโยธาของภาครัฐ
ในระดับจังหวัด
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2.2 การพยากรณสภาวะอากาศ
การพยากรณชวงสั้นหรือปจจุบัน
โดยปกติจะมีการพยากรณ และออกประกาศมีความถี่ 2 ครั้งตอชั่วโมง แตถาเปนเรื่องเรงดวนจะมีการ
ออกประกาศทุก 10 นาที ซึ่งจะพยากรณสําหรับชวงเวลา 1-6 ชั่วโมงขางหนา ขอมูลที่ใชจะมาจากเรดาร และ
สถานีตรวจวัดน้ําฝน แตถาเปนกรณีการพยากรณชวงสั้นในระดับ 7- 15 ชั่วโมง จะมีการออกประกาศเปนราย
ชั่วโมง สําหรับการพยากรณปจจุบัน (Nowcast) จะประกาศทุกๆ 5 นาที จากขอมูลการสังเกตการณจาก
เรดาร
2.3 การพยากรณลวงหนา
การพยากรณ ล วงหน าจะมี หลายประเภท ได แก เป นการพยากรณ ล วงหนา 2 วั น พยากรณล วงหน า
1 สัปดาห และการพยากรณในแบบระยะยาวการพยากรณลวงหนา 2 วัน จะมีการประกาศสถานการณวันนั้น
วันถัดไป 1 วัน และ 2 วันตามลําดับ โดยประกาศ 3 ครั้งในแตละวันในเวลา 05.00 11.00 และ 17.00 น.
การพยากรณจะเกี่ยวของกับสภาวะอากาศ ลม สภาวะคลื่นชายฝงทะเล อุณหภูมิสูงสุดและต่ําสุด สวนการ
พยากรณลวงหนา 1 สัปดาหจะมีการประกาศทุกวันเวลา 11.00 และ 17.00 น. และการพยากรณระยะยาว
หมายถึงรายเดือนที่จะเกี่ยวกับอุณหภูมิเฉลี่ย สถานการณฝน หรือหิมะ
2.4 การวิเคราะหและพยากรณพายุไตฝุน
พายุโซนรอนทําใหเกิดความเสียหายในหลายประเทศทุกป ดังนั้นการวิเคราะหและพยากรณที่แมนยํา
เปนความสําคัญในภารกิจนี้ของ JMA โดยจะเฝาสังเกตในเขตแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ และทะเลจีนใต
การประกาศคําแนะนําของ JMA ที่เกี่ยวกับพายุดังกลาวจะมีทุก 3 ชั่วโมง ในเรื่องอาณาเขตของพายุ ความรุนแรง
ทิ ศทางการเคลื่ อนตั ว เป นการแจ งล วงหน า 3 วั น แต หากสถานการณรุ นแรงจะมี การออกประกาศทุกชั่ วโมง
การเผยแพรขอมูลขาวสาร JMA มีการเผยแพรขอมูลขาวสารใหกับผูเกี่ยวของในหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท
อัตโนมัติที่บริการตอสาธารณชน และการติดตอโดยตรงกับหนวยงานอุตุนิยมวิทยาทั้งในสวนกลางและสวน
ภูมิภาค รวมทั้งสื่อมวลชน ระบบในการติดตอดังกลาวจะมีความรวดเร็วมากเรียกวาเครือขายขอมูลเพื่อปองกัน
ภัยพิบัติ (Information Network for Disaster Prevention ; INDiP) เปนเครือขายที่มีประสิทธิภาพสูงในการ
เผยแพร ข อ มู ล ทั้ ง แบบตั ว อั ก ษรและรู ป ภาพ นอกจากนี้ ยั ง มี ข อ มู ล ข า วสารด า นการเดิ น เรื อ ด ว ยระบบ
วิทยุกระจายเสียงที่ JMA ประสานกับวิทยุกระจายเสียงการประมงและหนวยงานที่เกี่ยวของหลายองคกร
รวมทั้งการใชดาวเทียมสําหรับการเดินเรือ (INMARSAT) และในปจจุบันการใชระบบ Internet ก็มีบทบาทสําคัญ
เปนอยางมากในการติดตอสื่อสาร
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3. การพยากรณสภาวะอากาศดวยระบบตัวเลข
JMA นับไดวามีระบบการพยากรณดวยระบบตัวเลข (Numerical Weather Prediction Activities ;
NWP) ที่ดี และกาวหนาที่สุดในโลก ระบบนี้ชวยใหการพยากรณเพื่อกิจการตางๆ ไดอยางมากมาย
• ระบบ Global Spectral Model (GMS) เพื่อการพยากรณรายวัน ขอมูลพายุโซนรอน และการ
พยากรณลวงหนาใน 1 สัปดาห
• ระบบ Meso-Scale Model (MSM) เพื่อใหคําแนะนําและแจงเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณ
อากาศชวงสั้นและการพยากรณอากาศเพื่อการบิน ซึ่งจัดเตรียมการพยากรณลวงหนา 39 ชั่วโมง
ในทุกๆ 3 ชั่วโมง
• ระบบ Local Forecast Model (LFM) เพื่ อ การพยากรณ ด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น การออก
คําแนะนํา และการแจงเตือนสภาวะอากาศ การพยากรณชวงสั้น เปนการจัดเตรียมการพยากรณ
ลวงหนา 9 ชั่วโมงในทุกๆ ชั่วโมง
• ระบบ Global Ensemble Prediction System (GEPS) ที่สวนหนึ่งขึ้นกับระบบ GSM เพื่อขอมูล
พายุโซนรอน การพยากรณลวงหนา 1 สัปดาห และ 1 เดือน รวมทั้งขอมูลการแจงเตือนสภาวะ
อากาศที่รุนแรง
• ระบบ Ensemble Prediction System ที่ขึ้นกับสภาพอากาศในทะเล และมหาสมุทร เปนการ
พยากรณลวงหนา 3 เดือน ขอมูลฤดูใบไมผลิ และฤดูหนาว และสภาวการณการเกิดปรากฏการณ
EL- Nino
• ระบบ NWP อื่นๆ โดยการกําหนดเปาหมายการพยากรณที่เฉพาะเจาะจง เชน ระดับคลื่นในทะเล
และปริมาณน้ําแข็งในทะเล เปนตน
4. ภารกิจดานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการบินและอุตสาหกรรมการเดินเรือ
เพื่ อ ให เ กิ ด ความปลอดภั ย กั บ ด า นอุ ต สาหกรรมการบิ น ทั้ ง ในประเทศและต า งประเทศ JMA
ไดจัดเตรียมขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาการบินที่สําคัญสําหรับดานการบินใหกับสายการบินตางๆ อยางครบถวน
โดยรวมมือกับองคกรการบินพลเรือนในกระทรวง MLIT ซึ่ง JMA ไมเพียงแตจะจัดเตรียมขอมูลแบบพื้นฐาน
เทานั้น แตยังมีขอมูลเฉพาะอีกดวย เชน วิสัยทัศนทางวิ่งของเครื่องบิน เพดานความสูงของเมฆ สภาวะของฝน
และลม รวมทั้งขอมูลสภาวะอากาศที่รุนแรงและไมปลอดภัยสําหรับการบิน ซึ่งขอมูลที่สําคัญเหลานี้สวนหนึ่ง
จะส ง ตรงถึ ง นั ก บิ น เพื่ อ นํ า ไปใช ใ นการบิ น ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารให ข อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
อุ ต สาหกรรมการบิ น อื่ น ๆ อี ก เช น ควั น จากการระเบิ ด ของภู เ ขาไฟที่ เ ป น อุ ป สรรคต อ การบิ น สํ า หรั บ
อุตสาหกรรมดานการเดินเรื อนั้น มีการแจงเตื อนต างๆ เชน พายุและสภาวะหมอกที่เ ปน อุ ปสรรคต อ การ
เดินเรือ และการประมง JMA จะทําหนาที่ในการประกาศและแจงเตือนผานระบบ International Safety
NET ทั้งนี้ญี่ปุนจะมีการจัดเตรียมขอมูลที่เกี่ยวกับสภาวะการเกิดน้ําแข็งในทะเลในชวงฤดูหนาวอีกดวย
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5. สภาพแวดลอมในสภาพภูมิอากาศระดับโลก
ปจจุบันโลกไดเผชิญกับสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมที่สงผลกับสภาพภูมิอากาศทั่วโลก เชน
การเกิดปรากฏการณสภาวะกาซเรือนกระจก และระดับอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น ภารกิจในการดานนี้ทาง JMA
ตระหนักดีว ามีผลกระทบกั บชีวิ ตความเป นอยู ของประชาชน และกิจการทางธุรกิ จต างๆ ซึ่ง JMA ไดทํางาน
ประสานงานกับ WMO อยางใกลชิด เพี่อใหไดผลลัพธที่เกิดประโยชนสูงสุด จากที่กลาวมาในขางตน JMA จัดทํา
โครงการการบริหารความเสี่ยงของการเปลี่ยนแปลไปของสภาพภูมิอากาศ (Climate Risk Management ; CRM)
ที่จะสงผลกระทบตอสังคมและเศรษฐกิจในหลายดาน เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรม การวางแผนการ
ผลิตไฟฟา อุณหภูมิที่สูงขึ้นที่อาจจะสงผลใหเกิดการเจ็บปวยของประชาชนมีมากขึ้น เปนตน
6. ภารกิจการเฝาระวังแผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ
ประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติอยูเสมอ อันไดแก แผนดินไหว สึนามิ และภูเขาไฟ
ด านแผ นดิ นไหวนั้ น JMA จะมี การแจ งเตื อนตามระดั บ ความรุ น แรงของแผ นดิ น ไหว ประชาชนจะรู ร ะดั บ
ความรุนแรงในระดับตางๆ ประชาชนตองเตรียมตัวอยางไรเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นอกจากนี้
สาธารณชนโดยทั่วไปก็จะเตรียมความพรอมในการระวังภัย เชน การควบคุมการเดินรถไฟ การคมนาคม และ
โรงงานอุตสาหกรรมตองเตรียมการดานการผลิต หรือการอพยพประชาชนไปในที่ที่ปลอดภัย เปนตน
สําหรับดานสึนามิที่อาจเกิดขึ้นหลังจากเกิดแผนดินไหว ระดับความรุนแรงของสึนามิจะวัดดวยระดับ
ความสูงของคลื่น เชน หากคลื่นมีระดับสูงกวา 3 เมตร จะถือวาเปนภาวะสึนามิที่คอนขางรุนแรงที่ตองมี ความ
ระวังอยางมาก ภูเขาไฟในญี่ปุนมีทั้งหมด 115 แหง และภูเขาไฟ 15 แหง ยังประทุอยูทุกป ภัยพิบัติที่เกิดจาก
ภูเขาไฟสงผลตอชีวิตความเปนอยูของประชาชนเชนกัน JMA จึงจัดตั้งศูนยการเฝาระวังภัยที่เกิดจากภูเขาไฟ
ทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค
บริการเผยแพรขอมูล
JMA จัดเตรียมและเผยแพรขอมูล และการเตือนภัยไปสูสาธารณชนและภาคสวนตางๆ สังคมเศรษฐกิจ
เพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ (Disaster Risk Reduction ; DRR) ผานชองทางตางๆ ดังนี้
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1) องคกรภาครัฐสวนกลาง
2) องค กรภาครั ฐ ส ว นกลาง ได แก กระทรวงที่ดิน โครงสรางปจ จัย พื้น ฐาน การคมนาคม และการ
ทองเที่ยว (MLIT) โดยเฉพาะอยางยิ่ง หนวยงานบริหารจัดการน้ําและภัยพิบัติ องคกรการบินพลเรือน
(CAB) และองคกรปองกันชายฝงญี่ปุน (JCG) สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานบริหารจัดการ
อัคคีภัยและภัยพิบัติ
3) องคกรปกครองสวนทองถิ่น
4) องคการสื่อสารมวลชนแหงญี่ปุน (NHK) และองคการโทรศัพทและการสื่อสารแหงญี่ปุน (NTT)
5) ศู น ย อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาเพื่ อ สนั บ สนุ น ธุ ร กิ จ แห ง ญี่ ปุ น (Japan Meteorological Business Support
Center (JMBSC) ที่สนับสนุนการบริการดานอุตุนิยมวิทยาใหกับภาคเอกชน
6) Website ของ JMA
การเผยแพรขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาไปสูภาคสวนตางๆ ของสังคมอยางไดผล และทําใหมีการใชขอมูล
อยางไดเปนอยางดีนั้น ภาคเอกชน และกลุมสื่อสารมวลชนมีสวนสําคัญมาก เนื่องจากภาคเอกชนและกลุม
สื่อสารมวลชนนั้นจะสามารถคิดคนสรางสรรคบริการตางๆ ที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวัน ซึ่งสามารถตอบสนอง
ตอความตองการของประชาชนที่ในปจจุบันมีมากขึ้นไดเปนอยางดี ภายใตพระราชบัญญัติที่บังคับใชกับ JMA
ที่กําหนดใหจัดเตรียมและเตือนภัยไปยังหนวยงานตางๆ เชน สํานักงานตํารวจแหงชาติ หนวยงานจัดการ
อัคคีภัยและภัย พิบั ติ องคการโทรศัพท และการสื่อสาร (NTT) รวมไปถึงผูบริหารขององค กรปกครองส ว น
ทองถิ่น ที่จะมีการจัดเตรียม และเตือนภัยไปยังหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของในทองถิ่น และสาธารณชนตอไป
JMA ยังจัดเตรียมขอมูล และเตือนภัยไปยังองคการสื่อสารมวลชน (NHK) ที่จะเผยแพรขอมูลขาวสาร
ดานอุตุนิยมวิทยาทันทีที่มีการเตือนภัยที่สําคัญ การสื่อสารมวลชนภาคเอกชน และบริษัทที่ไดรับการรับรองใน
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การพยาการณก็มีบทบาทสําคัญในการเตือนภัยเชนกัน ซึ่งชองทางการประชาสัมพันธตางๆ ขางตนจะต อง
มั่นใจในระบบการเผยแพรการเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพสูประชาชน นอกเหนือจากนี้แลว JMA ยังเผยแพร
ข อ มู ล ข า วสารให กั บ ผู ใ ช ป ระโยชน ที่ เ ฉพาะเจาะจงอี ก ด ว ย เช น หน ว ยงานที่ มี ห น า ที่ ก ารจั ด การน้ํ าท ว ม
ที่เผยแพรใหกับองคการจัดการภัยพิบัติจากภาวะน้ําทวมของ MLIT และองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอมูล
อุตุนิยมวิทยาที่เกี่ยวของกับการเดินเรือที่ผานทาง JCG ของ MLIT และขอมูลอุตุนิยมวิทยาการบินที่เกี่ยวของ
อุตสาหกรรมการบินก็ติดตอไปยัง CAB
ความรวมมือกับ WMO และองคกรภูมิภาค และหนวยงานระหวางประเทศตาง ๆ
JMA มี พั น ธะสั ญ ญาที่ จ ะให ค วามร ว มมื อ และประสานงานตามรายละเอี ย ดที่ WMO กํ า หนด
คณะทํ า งานระหว า งภาครั ฐ ด า นการศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ มหาสมุ ท ร (Intergovernmental Oceanographic
Commission ; IOC) ที่ เ ป น หน วยงานของ UNESCO และองค กรการบิ น พลเรือนระหวางประเทศ (ICAO)
ในสวนทีเ่ กี่ยวของงานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ
นอกจากนี้ JMA ยังไดมีการจัดเตรียมดาวเทียมเพื่องานอุตุนิยมวิทยา สําหรับองคกรอุตุนิยมวิทยา
แหงชาติของประเทศกําลังพัฒนาทั้งหลาย ซึ่งเปนความรวมมือระหวาง WMO และ JICA
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาและการฝกอบรม
การวิจัยและพัฒนา การศึกษาและการฝกอบรมเปนสวนสําคัญควบคูไปกับการพัฒนางานดานวิทยา
ศาสตรและเทคโนโลยี ที่ทําใหบริการดานอุตุนิยมวิทยามีความเจริญกาวหนา สถาบันวิจัยดานอุตุนิยมวิทยา
ของ JMA เปนองคกรชั้นนําดานงานวิจัยดานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุน วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยาเปนสถาบัน ที่มี
การศึกษาและฝกอบรมเปนเวลา 4 ป เปนแหลงผลิตบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยาที่มีคุณภาพ ที่ทําใหงานบริการ
อุ ตุ นิ ย มวิ ทยาของญี่ ปุ น มี ความเจริ ญ ก าวหนามากขึ้น ตลอดเวลาการวิจัย และพัฒ นาของสถาบัน วิจั ย ด า น
อุตุนิยมวิทยาของ JMA มีความรวมมือกับสถาบันการศึกษาตางๆ ในอันที่จะขยายขอบเขตความรู เทคโนโลยี
และความสามารถในการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยาของประเทศใหพัฒนากาวหนามากขึ้น
งบประมาณทางดานอุตุนิยมวิทยา
งบประมาณประจํ าป ของ JMA ในป ค.ศ. 2015 ประมาณ 20,000 ลานบาท (58.7 พัน ลานเยน)
สํ า หรั บ ด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาทั่ ว ไป และสํ า หรั บ อุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น ใช ง บประมาณ 4,000 ล า นบาท
(12.8 พันลานเยน) ซึ่งงบประมาณสําหรั บดานอุตุ นิย มวิทยาทั่ว ไป ประมาณรอยละ 12 จะใชสําหรับ งาน
ทางดานดาวเทียม สวนอีกรอยละ 60 เปนคาใชจายดานบุคลากร ซึ่งถาพิจารณาในสวนของดานเจาหนาที่ก็
พบว า จํ า นวนเจ า หน า ที่ ข อง JMA ในป 2015 มี ทั้ ง หมด 5,167 คน โดยร อ ยละ 90 เป น เจ า หน า ที่ ร ะดั บ
ผูเชี่ยวชาญ ในขณะที่รอยละ 10 เปนเจาหนาที่ทั่วไป ทั้งนี้งบประมาณดานอุตุนิยมวิทยาทั้งหมดจะมีสัดสวน
รอยละ 0.013 ของ GDP ของประเทศญี่ปุน ถึงแมวารัฐบาลมีนโยบายที่ปรับลดงบประมาณลง แตดวยเหตุที่
รัฐบาลใหความสําคัญกับการใชประโยชนดานอุตุนิยมวิทยาเพื่อบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติ รัฐบาลจึง
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ไมไดลดงบประมาณของ JMA ลงมากนัก งบประมาณสวนที่เสริมจะถูกปรับลดลง แตงบประมาณของกิจกรรม
หลั ก ยั ง คงได รั บ ใกล เ คี ย งกั บ ที่ ผ า นมา เช น การบริ ก ารด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาการบิ น เป น ต น อย า งไรก็ ต าม
งบประมาณดานบุคลากรก็ตองมีการปรับลดลงรอยละ 17 แต JMA ก็มีนโยบายอบรมสัมมนาเจาหนาที่ อยู
เสมอเพื่อเพิ่มศักยภาพใหมีมากยิ่งขึ้น อันจะทําใหภารกิจของ JMA ในการบริการดานอุตุนิยมวิทยายังคงมี
ประสิทธิภาพที่ตอบสนองกับผูใชประโยชนไดเปนอยางดี
ความกาวหนาของระบบการสังเกตการณและการพยากรณในญี่ปุน
ระบบปฏิบัติการที่กาวหนาของ JMA จะเกี่ยวของกับระบบโทรคมนาคม ระบบการประมวลผลขอมูล
เครือขายการสังเกตการณสภาวะอากาศ เรดารตรวจวัดสภาวะอากาศ การพยากรณอากาศ ความกาวหนาของ
ระบบ และความกาวหนาดานดาวเทียม ทั้งหมดจะสงผลตอความเที่ยงตรง แมนยําของการวิเคราะห และการ
พยากรณ
1) ความกาวหนาของระบบปฏิบัติการของ JMA และการปรับปรุงงานการบริการ
ความกาวหนาโดยการใชความพยายามอยางยั่งยืนในระยะยาว
ความกาวหนาของการปฏิบัติการ ทางดานการสังเกต และการโทรคมนาคมจะประสบผลสําเร็จนั่น คือ
มี ค วามถู ก ต อ ง แม น ยํ า ช ว ยลดความเสี่ ย งที่ จ ะเกิ ด ความเสี ย หายอั น เนื่ อ งจากภั ย พิ บั ติ สิ่ ง เหล า นี้ จ ะมี
ประสิทธิภาพได เนื่องจากมีการพัฒนาดานบุคลากร รวมทั้งการลงทุนในการวิจัย และพัฒนาดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี และมีการสรางเครือขายเชื่อมโยงระหวางประเทศ ความรวมมือกับหนวยงานตางๆ ไดแก
WMO UNESCO/IOC และ ICAO ซึ่งจะสงผลใหอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุนพัฒนากาวหนาเปนอยางมาก ผลลัทธที่
สําคัญก็คือความสามารถที่จะตอบสนองความตองการของสังคมที่มีมากขึ้นตามลําดับ
นโยบายการพัฒนาระบบ และการปฏิบัติการประกันคุณภาพบริการ
JMA มีงานดานการตรวจสอบเครื่องมือวัดตางๆ ดานอุตุนิยมวิทยาดวย โดยตั้งหนวยงาน Meteorological
Instrument Center (MIC) ที่ จ ะทํ า หน า ที่ ต รวจสอบเครื่ อ งมื อ วั ด ทางด า นอุ ตุ นิ ย มวิ ท ยาของ JMA และ
ประสานงานกั บ WMO เพื่ อการสอบเที ย บเครื่ อ งมื ออุ ตุ นิ ย มวิ ทยาของประเทศต างๆ ในภู มิ ภ าคอี กด ว ย
การตรวจสอบอุปกรณเครื่องมือตางๆ อยูเสมอจะชวยทําใหประสิทธิภาพของการสังเกตและการพยากรณมี
ความถูกตองแมนยําสูงถึงรอยละ 99.8 ซึ่งจะสงผลใหขอมูลของ JMA มีความนาเชื่อถือสูงตามไปดวย
ความกาวหนาในบริการดานสภาวะอากาศที่สําคัญ
พายุไตฝุนเปนสภาวะอากาศที่รุนแรงมากเกิดขึ้นทางแถบเขตแปซิฟกตะวันตกเฉียงเหนือ ซึ่งรวมถึง
ประเทศญี่ปุนดวย JMA มีบทบาทที่สําคัญในการสังเกต พยากรณ และเตือนภัยที่จะเกิดอันเนื่องมาจากพายุ
ไต ฝุ น ความเที่ ย งตรง แม น ยํ า ของ JMA ในกิจ กรรมเหลานี้ไดพัฒ นามาเปน ลําดับ โดยป ค.ศ. 1989 JMA
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สามารถพยากรณ ได อย า งแม น ยํ า ล ว งหนา 24-48 ชั่ว โมง และพยากรณลว งหนาเพิ่มเปน 72 ชั่ว โมงในป
ค.ศ. 1997 และในป ค.ศ. 2009 สามารถขยายเพิ่มเปนพยากรณลวงหนา 5 วัน
2) การเตือนภัยลวงหนาและเชื่อมตอกับหนวยงานตาง ๆ
การเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงลวงหนา
JMA มี ภารกิ จในการเตื อนภั ยทางธรรมชาติ ที่รุนแรงล วงหน าไปยั งหน วยงานต างๆ ทั้ งภาครั ฐ และ
ภาคเอกชน เพื่ อที่จะให มีการเตื อนภั ยลวงหน าอยางมีประสิ ทธิภาพและเกิ ดประสิ ทธิผล ทั้งสําหรับภาครั ฐ
สวนกลาง หนวยงานทองถิ่นตางๆ รวมทั้งสาธารณชน การดําเนินงานเปนประจําทุกวันมีความสําคัญมาก ทั้งนี้
JMA มีภารกิจหลายๆอยาง อาทิเชน การพยากรณอากาศแบบประจําวัน การพยากรณแบบทันที บริการเตือนภัย
การประเมิน และการพัฒนาบริการตางๆ ซึ่งความรวมมือขององคกรตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนรวมทั้งสื่อมวลชน
จะสงผลใหการเตือนภัยมีประสิทธิภาพสูงสุด ดังรายละเอียดภาพประกอบตอไปนี้
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ระบบเตือนภัยลวงหนาสําหรับสภาวะอากาศที่รุนแรงโดย JMA มีดวยกันหลายระดับ คือ
• การใหคําแนะนํา
• การเตือนภัย
• การเตือนภัยฉุกเฉิน
ซึ่งในแตละระดับก็จะมีหลักเกณฑ และตัวชี้วัดในการพิจารณา และจะมีการกําหนดมาตรการในการ
เผยแพรขอมูลขาวสารของภัยพิบัติตางๆ โดยเริ่มตนจากระดับธรรมดาดวยการใหคําแนะนํา แลวเพิ่มระดับไปสู
การเตือนภัย และการเตือนภัยฉุกเฉินตามลําดับความรวมมือและการประสานงานระหวาง JMA ทั้งที่สํานักงาน
ใหญ หน ว ยงานในท องถิ่ น และสื่ อมวลชน นับ วามีความสําคัญ ตอการพัฒ นาบริการดานอุตุนิย มวิทยาใน
ประเทศญี่ปุนเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเปดโอกาสใหตัวแทนภาคเอกชน เชน จากสื่อมวลชนเขารวมเปน
คณะทํางานใน JMA ดวย เพื่อเสนอแนะแนวทางในการพัฒนาบริการดานอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ หรือการที่
ประเทศญี่ปุนเปนประเทศที่ใหความสําคัญกับการอุตุนิยมวิทยาเปนอยางมาก ดังจะเห็นไดจากการใหขอมูลกับ
สื่อมวลชนโดยผูบริหารของ JMA อยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงที่เกิดภัยพิบัติที่รุนแรง ทางผูบริหาร JMA
จะใหขาวและขอมูลอุตุนิยมวิทยาแบบทันที เพื่อใหประชาชน และหนวยงานตางๆ ไดเตรียมรับมือกับภัยพิบัติ
ไดทันทวงที อันจะชวยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นไดในที่สุด
การเชื่อมตอกับหนวยงานตางๆ
ถึงแมวา JMA จะมีภารกิจที่เกี่ยวของอุตุนิยมวิทยาดานตางๆ รวมทั้งการเตือนภัย แตเพื่อใหการเตือน
ภัยมีประสิทธิผลสูงสุดนั้นจําเปนที่ JMA ตองมีการประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งที่อยูใน
เขตทองถิ่น การประสานงานระหวาง JMA และหนวยงานในทองถิ่นจะเปนทั้งสวนของการแลกเปลี่ยนขอมูล
และการแจงเตือน ทั้งในสวนของกิจกรรมประจําวัน และแบบทันทวงที รวมทั้งกิจกรรมสรางความตระหนักให
ระวังภัยพิบัติใหกับภาคสังคมอีกดวย เชน การใหความรูใหกับนักเรียนในโรงเรียนตางๆ
การเชื่อมตอกับภาคสื่อมวลชนเปนอีกภารกิจที่สําคัญของ JMA และเชนเดียวกันกับการเชื่อมตอกับ
หนวยงานในทองถิ่นที่มีทั้งแบบประจําวัน และแบบทันทวงที โดยการเผยแพรขอมูลยึดหลักความแมน ยํ า
ถูกตอง และรวดเร็ว JMA ใหความสําคัญมากกับการเผยแพรขอมูลขาวสารดานอุตุนิยมวิทยาโดยเฉพาะภัย
พิบัติที่สําคัญ ทางผูบริหารระดับสูงของ JMA จะจัดแถลงขาวกับสื่อมวลชนโดยตรง ซึ่งในการกระจายขาวสาร
ดานอุตุนิยมวิทยาจะดําเนินการโดย NHK (องคการสื่อสารมวลชนแหงญี่ปุน) สถานีโทรทัศนของเอกชน และ
บริษัทเอกชนที่ไดรับสิทธิในการรายงานการพยากรณอากาศ ในกรณีที่มีภัยพิบัติทางธรรมชาติอยางรุนแรง เชน
พายุไตฝุน หรือแผนดินไหว เปนตน ทาง JMA ที่สํานักงานใหญ จะเปนหนวยงานที่รับผิดชอบการประชุมชี้แจง
สื่อตางๆ โดยตรง ในกรณีภัยพิบัติที่รุนแรงนั้นจะมีความสําคัญมาก โดยมีการเลื่อนรายการอื่นออกไปกอนแลว
มุงประเด็นในเรื่องภัยที่อาจจะเกิดขึ้นเปนสําคัญ สวนขอมูลสภาวะอากาศและสภาพภูมิอากาศประจําวันจะมี
การเผยแพรหลักโดย NHK ซึ่งสื่อของเอกชนก็จะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน
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ขอเสนอแนะการพัฒนาอุตุฯ ในประเทศกําลังพัฒนาตาง ๆ
จากประสบการณ ที่ ป ระเทศญี่ ปุ น ต อ งเผชิ ญ กั บ ภั ย พิ บั ติ ท างธรรมชาติ ต า งๆ และความรู แ ละ
ประสบการณในเวทีระดับโลก ทําใหญี่ปุนมีฐานความรูที่สามารถสงผานไปยังประเทศกําลังพัฒนาตางๆ ไดเปน
อยางดี โดยสรุปเปนประเด็นสําคัญไดดังนี้
1) ความสําเร็จของงานการบริการอุตุนิยมวิทยาของประเทศตางๆ จะเกิดจากการวางแผนกลยุ ทธ ทั้ง
ระยะกลาง และระยะยาวที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งจะให ความสนั บสนุ น และรักษาพันธะสัญญาตางๆ ที่จะ
สนั บสนุนประเทศต างๆ ตามนโยบายขององค การอุตุ นิ ยมวิ ทยาระดั บโลก JMA ประสบความสําเร็ จทางด าน
อุตุนิยมวิทยาเพราะมีการวางแผนระยะกลาง และระยะยาวอยางเปนขั้นเปนตอน องคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติของ
ประเทศตางๆ ควรมีการประสานงานกับผูเชี่ยวชาญทั้งสวนกลางและทองถิ่น มีกลไกในรูปแบบคณะกรรมการรวม
ซึ่งจะสามารถใหขอเสนอแนะที่เปนประโยชนตอบริหารขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ รวมทั้งควรมีการจัดลําดับ
ความสําคัญของกลยุทธตางๆ เพื่อทุมเททรัพยากรในเรื่องที่สําคัญนั้นๆ อันจะสงผลดีตอผลลัพธที่จะเกิดขึ้น
2) นโยบาย กฎระเบียบ และโครงสรางขององค กรอุตุนิย มวิ ทยาแหงชาติควรที่จ ะกําหนดใหชัด เจน
มี ความสอดคล องกั บ การเชื่ อมโยงกั บ องคกรทั้งสว นกลางและท องถิ่น รวมถึงผูมีสว นไดสว นเสีย ความมี
ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของ JMA สวนสําคัญสวนหนึ่งมาจากการกําหนดกฎหมายดานอุตุนิยมวิทยาที่
สงผลดีตอ JMA กฎหมายดานอุตุนิยมวิทยานี้จะเกี่ยวของกับดานบุคลากร ดานเทคนิค และดานการเงิน ดังนั้น
ประเทศกําลังพัฒนาควรมีการกําหนดกฎหมายที่สงผลดีตอภารกิจขององคกรอุตุนิยมวิทยาเชนเดียวกับ JMA
3) การใหองคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติเปนองคกรหลักในการเตือนภัย จะทําใหการเตือนภัยลวงหนามี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกการสื่อสาร และการเผยแพรขอมูลขาวสารไปสูผูใชประโยชนก็เปนอีกปจจัยเชนกัน
กฎหมายในญี่ปุนได กําหนดให JMA เปนองคกรเดียวที่มีอํานาจในการเตื อนภั ย โดยเฉพาะภัยธรรมชาติที่
รุนแรงทั้งหลาย เชน สึนามิ แผนดินไหว คลื่นลมในทะเลสูง พายุตางๆ เปนตน ในการนี้ JMA มีแผนงานที่
รองรับกับภารกิจดานนี้ โดยมีการประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
4) องคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติควรใหความสําคัญกับการพัฒนาบุคลากรดานอุตุนิยมวิทยา มุงใหมีการ
พัฒนาความรู ความสามารถทางดานเทคโนโลยี และงานวิจัย ทั้งในสวนของการปฏิบัติงาน การสังเกตการณ และ
การพยากรณ JMA ไดมีความพยายามที่จะพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่องเสมอมา อันเปนความรูทั้งจากภายใน
และต างประเทศ ซึ่งความรู ความสามารถของผู เชี่ ยวชาญควรมี การถ ายทอดสู เจ าหน าที่อื่ นๆ เพื่อยกระดั บ
ศักยภาพของเจาหนาที่ขององคกรอุตุนิยมวิทยาทั่วทั้งองคกรใหมีมากขึ้น
5) การดูแลรักษาเครื่องมือดานอุตุนิยมวิทยามีความสําคัญเปนอยางยิ่ง เครื่องมือจะตองมีการตรวจสอบ
ให มี ม าตรฐานที่ เ ชื่ อ ถื อ ได อ ยู เ สมอ องค ก ร JICA ของญี่ ปุ น ได เ ข า มาสนั บ สนุ น ในหลายๆ ด า น เช น
การดูแลซอมบํารุงเครื่องมือตางๆ หรือ เครื่องมือที่เกี่ยวของกับการเก็บขอมูลผานเรดารหรือดาวเทียม เปนตน
แตในประเทศกําลังพัฒนาอาจจะเกิดปญหาดานประสิทธิภาพของเครื่องมือที่ไมไดรับการบํารุงรักษาเทาที่ควร
กรณีนี้จะสงผลตอความถูกตองของขอมูลที่ไดรับ ดังนั้นประเทศกําลังพัฒนาควรที่จะมีการแลกเปลี่ยนขอมูลกับ
ประเทศเพื่อนบาน หรือในภูมิภาค เชน ขอมูลที่ไดจากเรดารที่มีรูปแบบที่เปนมาตรฐาน
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6) ระบบการปฏิบัติการดานอุตุนิยมวิทยาที่ตองมีการใหบริการทุกวัน ตลอดเวลา 24 ชั่วโมง นับเปน
ประเด็นที่สําคัญยิ่ง ดังนั้นระบบสํารอง (Backup) จึงเปนสิ่งที่มีความจําเปนเปนอยางยิ่ง การเตือนภัยลวงหนา
ในภัยพิบัติที่รุนแรง เชน พายุ แผนดินไหว สึนามิ เปนสิ่งที่ JMA ใหความสําคัญอยางมาก JMA จึงไดมีการ
พัฒนาระบบตางๆ อยางตอเนื่องเสมอมา เพื่อที่จะไดระบบที่มีความเชื่อถือได และไววางใจได ระบบของการ
ทํางานหลักจะวางไวที่สํานักงานใหญของ JMA แตจะมีระบบสํารองของสํานักงานที่ Osaka และ Fukuoka
เพื่ อที่ จ ะสนั บ สนุ น ให ร ะบบทั้ งหมดมี ความมั่น คงและเกิดเสถีย รภาพ ดังนั้น ประเทศกําลังพัฒ นาควรที่จะ
พิจารณาจัดใหมีศูนยสํารองเอาไวดวยเชนกัน
7) เนื่องจากญี่ปุนเปนประเทศที่ตองเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติหลากหลายเกือบทุกประเภท ดังนั้น
JMA จึงกําหนดใหมีมาตรการรับมือกับภัยพิบัติมากมายหลายประการ แตในประเทศอื่นอาจจะไมไดประสบกับ
ภัยพิบัติมากนัก มาตรการตางๆ อาจจะไมเขมขนเทากับญี่ปุน แตอยางไรก็ตามการพิจารณาใหมีมาตรการที่
รับมือกับภัยพิบัติที่สอดคลองกับประเทศของตนก็เปนสิ่งจําเปน
8) การประเมินผลการปฏิบัติงานอยูเสมอเปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากระบบตางๆ เขน การเก็บ
ขอมูล การพยากรณ การเผยแพร ขอมูล ข าวสาร เปนภารกิจที่ อาจมี การเปลี่ย นแปลงอยูเสมอ ดังนั้นการ
ประเมินภารกิจขององคกรที่เกี่ยวของกับอุตุนิยมวิทยาจึงตองมีการจัดทําขึ้นอยูเสมอ ทั้งนี้เพื่อใหการปฏิบัติงาน
มีการพัฒนา อันจะนําไปสูความถูกตอง แมนยํา และมีประสิทธิภาพในที่สุด
9) กลไกการเชื่อมโยงประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ รวมถึงผูมีสวนไดสวนเสียก็เปนสวนที่มี
ความสําคัญ การประสานงานนี้จะประกอบไปดวยหนวยงานภาครัฐทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น และการประสาน
กับสื่อมวลชนเพื่อที่จะทําใหสังคมมีความตระหนักรูถึงเรื่องที่เกี่ยวของกับงานของอุตุนิยมวิทยา การประสานงานที่
มีประสิทธิภาพจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานขององคกรอุตุนิยมวิทยาแหงชาติ
10) การรวมมือ และการประสานงานกับองคกรระดับภูมิภาคและระดับโลก เชน WMO ซึ่งความรวมมือนี้จะ
ช ว ยพั ฒ นาให องค กรอุ ตุ นิ ย มวิ ทยาแห งชาติ ของประเทศต างๆ สามารถพั ฒ นาก าวหน าได เพราะ WMO
มีโครงการหรือกิจกรรมที่สงเสริมใหประเทศตางๆ มีการพัฒนาใหมากยิ่งขึ้น จึงเปนความจําเปนที่ประเทศตางๆ
ควรที่จะใหความสําคัญกับในความรวมมือกับประเทศอื่นๆ และองคกรระหวางประเทศ
11) ประเทศกําลังพัฒนาสวนหนึ่งมักจะมีปญหาความไมมีประสิทธิภาพของระบบงานตางๆ ดานอุตุนิยมวิทยา
ทั้งนี้สวนหนึ่งเกิดจากการขาดแคลนผูเชี่ยวชาญที่จะชวยทําใหระบบตางๆ ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้
ยังเกี่ยวข องกับนโยบายของรั ฐบาลที่ จะส งผลตอการปฏิบัติ งานของหน วยงานอุตุนิ ยมวิ ทยาของประเทศนั้ นๆ
เนื่องจากรัฐบาลยังไมใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ และปจจัยเรื่องความตองการของผูใชประโยชนจากขอมูลขาวสาร
ที่เกี่ยวกับงานดานอุตุนิยมวิทยา รวมทั้งความพรอมทางวิทยาศาสตร เทคโนโลยีที่ และระบบการสื่อสาร ICT
12) เพื่อใหการพัฒนางานดานอุตุนิยมวิทยามีความยั่งยืน การพิจารณาการวางแผนระยะยาวแบบเปนขั้นเปน
ตอนที่มีความตอเนื่องอยางสม่ําเสมอถือวาเปนสิ่งสําคัญ เชน JMA ที่มีการวางแผนระยะยาวและดําเนินการอยาง
ตอเนื่องเป นเวลากว า 60 ป จึงทําใหประเทศญี่ปุนมีพัฒนาการดานอุตุนิยมวิทยาที่กาวหนาเปนอยางมากใน
ปจจุบัน

ภาคผนวก-72

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

13) การพัฒนาดานบุคลากรนับเปนกุญแจสําคัญตอการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค กร
ประเทศญี่ปุนถือวาการพัฒนาบุคลากรเปนเรื่องที่สําคัญมาก เพราะแมวาระบบหรืออุปกรณเครื่องมือตางๆ
จะมีการพัฒนากาวหน ามากเพียงใด แตหากบุคลากรไม ไดรับ การพัฒนาแลว ความสําเร็จก็จ ะไมส มบู ร ณ
ประเทศญี่ปุนจึงใหความสําคัญกับการพัฒนาผูเชี่ยวชาญของงานอุตุนิยมดานตางๆ เปนอยางมาก เพราะถือวา
เปนปจจัยความสําเร็จตอความมีประสิทธิภาพขององคกร
6. กรมอุตุนิยมวิทยาประเทศไทย
ภารกิจอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของกรมอุตุนิยมวิทยา
กฎกระทรวงแบ งสวนราชการกรมอุ ตุนิ ยมวิ ทยา กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560
ใหกรมอุตุนิยมวิทยา มีภารกิจเกี่ยวกับการบริหารจัดการดานอุตุนิยมวิทยาโดยปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการตรวจ
เฝาระวัง ติดตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่อการบินและปรากฏการณธรรมชาติ รวมทั้งใหความรูและบริการ
ดานอุตุนิยมวิทยาดวยความถูกตอง รวดเร็วแมนยํา และทันเหตุการณ เพื่อประโยชนสูงสุดในเชิงเศรษฐกิ จและ
สังคม เกษตรกรรมและอุ ตสาหกรรม ตลอดจนเป นการป องกั นการเกิ ดภั ยพิบัติ และความสู ญเสี ยในชีวิ ตและ
ทรัพยสินของประชาชน เอกชน และหนวยงานของรัฐ จากภัยธรรมชาติ โดยใหมีหนาที่และอํานาจ ดังตอไปนี้
1) ตรวจ เฝ า ระวั ง ติ ด ตาม รายงานสภาวะอากาศ อากาศเพื่ อ การบิ น และปรากฏการณ
ธรรมชาติ
2) พยากรณอากาศและเตือนภัยที่เกิดจากธรรมชาติอยางเปนสากล
3) ใหบริการดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวแกบุคคลทั่วไป และหนวยงานตางๆ โดยระบบ
และเทคนิคที่ทันสมัย
4) ศึกษา วิจัย และพัฒนาดานอุตุนิยมวิทยา ภูมิสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา แผนดินไหวรังสีโอโซน
มลภาวะ และเทคนิควิศวกรรมที่เกี่ยวของ
5) รวมมือ ประสานงาน แลกเปลี่ยน และใหความรูดานอุตุนิยมวิทยาและแผนดินไหวกับประชาชน
และหนวยงานอื่นที่เกี่ยวของทั้งในประเทศและตางประเทศ
6) ปฏิ บั ติงานร ว มกั บ หรื อสนับ สนุน การปฏิบัติงานของหนว ยงานอื่น ดานอุตุนิย มวิทยาและ
แผนดินไหว
7) ปฏิบัติการอื่นใดตามที่กฎหมายกําหนดใหเปนอํานาจหนาที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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1) โครงสร้างการบริหารงาน

2) การให้บริการ
ในการดาเนินงานตามภารกิจอานาจหน้าที่ของกรมอุตุนิยมวิทยาเกี่ยวกับการตรวจ เฝ้าระวัง ติดตาม
รายงานสภาวะอากาศ อากาศการบิ น และปรากฏการณ์ ธ รรมชาติ รวมทั้ ง ให้ ค วามรู้ แ ละบริ ก ารด้ า น
อุตุนิยมวิทยาด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว แม่นยา และทันเหตุการณ์นั้น กรมอุตุนิยมวิทยาสามารถจาแนกการ
ให้บริการได้ 4 กลุ่ม ได้แก่
- ข่าวพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยธรรมชาติ เช่น ข่าวพยากรณ์อากาศระยะสั้นมาก
ระยะสั้น ระยะปานกลาง ระยะนาน การพยากรณ์เส้นทางเดินพายุหมุนเขตร้อน ประกาศ
เตือนภัยธรรมชาติ เป็นต้น
- ข้ อมู ล และสารสนเทศด้ า นอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาการบิ น เช่ น ข้ อมู ล ตรวจอากาศการบิ น ข้ อมู ล
อุตุนิยมวิทยาการบิน พยากรณ์อากาศตามเส้นทางการบิน ความรู้ด้านอุตุวิทยาการบิน เป็นต้น
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- ข้อมูลแผ่นดินไหวและสึนามิ เช่น ข้อมูลการตรวจวัดแผ่นดินไหวและสึนามิ ข้อมูลตรวจวัด
แผ่นดินไหวและสึนามิในลักษณะเวลาจริง ประกาศแผ่นดินไหวและสึนามิ ความรู้เกี่ยวกับ
แผ่นดินไหวและสึนามิ เป็นต้นข้อมูลภูมิอากาศและสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา เช่น ข้อมูลสถิติ
อุตุนิยมวิทยา ข้อมูลสารสนเทศอุตุนิยมวิทยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล/งานวิชาการ/งานวิจัย
ข่าวพยากรณ์อากาศเพื่อการเกษตร/พืชเศรษฐกิจ และข้อมูลอื่นๆ เป็นต้น
- ความร่วมมือด้านวิจัย วิชาการที่เกี่ยวข้องกับอุตุนิยมวิทยา นวัตกรรม และด้านอื่นๆ
3) ข้อมูลสถานีอุตุนิยมวิทยาที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมอุตุนิยมวิทยา
กรมอุตุนิยมวิทยา มีสถานีประจาภูมิภาคเพื่อทาหน้าที่ในการตรวจและรายงานผลการตรวจอากาศ ให้
เป็ น ไปตามมาตรฐานขององค์ก ารอุตุ นิ ย มวิ ทยาโลก (World Meteorological Organization) รวมทั้ งท า
หน้าที่ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ จานวน 124 สถานี ประกอบด้วย
- สถานีอุตุนิยมวิทยา
จานวน 73 สถานี
- สถานีอากาศเกษตร
จานวน 35 สถานี
- สถานีอุตุนิยมวิทยาอุทก
จานวน 16 สถานี
นอกจากนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา ยังมีสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ สถานีฝน สถานีฝนอัตโนมัติ และสถานี
ตรวจวัดแผ่นดินไหว เป็นต้น
วิสัยทัศน์
“บริการที่เป็นเลิศด้านอุตุนิยมวิทยาและแผ่นดินไหว อย่างทั่วถึง และเตือนภัย ถูกต้อง ทันเวลาตรงตาม
ความต้องการ”
พันธกิจ
1) พั ฒนาการให้ บริ การและคุ ณภาพข้ อมู ลสารสนเทศอุ ตุ นิ ยมวิ ทยาและแผ่ นดิ นไหว ที่ รองรั บกั บ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการอย่างทั่วถึง รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจสังคม และสิ่งแวดล้อม
2) เพิ่มขีดความสามารถในการตรวจ เฝ้าระวัง พยากรณ์อากาศและเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้ถึง
ระดับตาบล
3) ส่ งเสริ มการบู รณาการ งานวิ จั ย นวั ตกรรมวิ ชาการ และการปฏิ บั ติ การด้ านอุ ตุ นิยมวิ ทยาและ
แผ่นดินไหว รวมทั้งเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ
4) เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือประชาชนและภาคส่วนต่างๆ รวมทั้งองค์ความรู้ด้านอุตุนิยมวิทยา
และแผ่นดินไหว เพื่อลดความเสี่ยงและผลกระทบจากภัยธรรมชาติ
5) พัฒนาสารสนเทศภู มิ อากาศเพื่ อรองรั บผลกระทบจากความผั นแปรและการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ตารางเปรียบเทียบสํานักอุตุนิยมวิทยาของแตละประเทศ
บทบาทหนาที่

อังกฤษ
1. ตรวจ รายงาน สภาวะ
อากาศ
2. พยากรณอากาศและ
ออกขาวเตือนภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ
3. ใหบริการดานอุตุฯ
ไดแก การบิน ดาน
ทะเลและชายฝงดาน
การเกษตร ความมั่นคง
ดานสุขภาพของ
ประชาชน รวมถึง
แผนดินไหวและสึนามิ
4. ใหความรูดาน
อุตุนิยมวิทยาแก
ประชาชน
5. มีความรวมมือในระดับ
นานาชาติ
6. ดูแลและประเมินผล
เรื่อง Climate Change
และผลกระทบที่จะเกิด

ญี่ปุน
1. ตรวจ รายงาน
สภาวะอากาศ
2. พยากรณอากาศ
และออกขาวเตือนภัย
ที่เกิดจากธรรมชาติ
3. ใหบริการดานอุตฯุ
ไดแก การบิน ดาน
ทะเลและชายฝง ดาน
เกษตร น้ําทวม ดิน
ถลม ดานสุขภาพของ
ประชาชนแผนดินไหว
สึนามิ และภูเขาไฟ
ระเบิด
4. ใหความรูดานอุตฯุ
แกภาคประชาชน
5. มีความรวมมือใน
ระดับนานาชาติ
6. ดูแลและประเมินผล
เรื่อง Climate

ไตหวัน
1. ตรวจรายงาน สภาวะ
อากาศ
2.พยากรณอากาศและ
ออกขาวเตือนภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ
3. ใหบริการดานอุตฯุ การ
บิน ดานทะเลและชายฝง
ดานการเกษตร ความ
มั่นคง ดานสุขภาพ
ประชาชนแผนดินไหวและ
สึนามิ
4.ดูแลและประเมินผล
เรื่อง Climate Change
และผลกระทบที่จะเกิด
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ฮองกง
1. ติดตาม ตรวจสอบ และ
พยากรณอากาศ
2. เตือนภัยตางๆ
ที่เกี่ยวของกับการ
เปลี่ยนแปลงสภาวะ
อากาศ
3. ติดตามและเขาถึง
ขอมูลเกี่ยวกับระดับของ
รังสีในฮองกง
4. ใหบริการเกี่ยวกับงาน
ดานอุตุนิยมวิทยา
อุตุนิยมวิทยาการบิน การ
เดินเรือ และอุตสาหกรรม
5. บริการดานเวลา
มาตรฐาน ภูมิฟสิกส และ
อุทกวิทยา
6. บริการดานกรณี
แผนดินไหว การเกิด
สึนามิ Storm Surge

สิงคโปร
1. ตรวจ รายงาน
สภาวะอากาศ
2. พยากรณอากาศและ
ออกขาวเตือนภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ
3. ใหบริการดาน
อุตุนิยมวิทยา
การบิน การเดินเรือ
และการทหาร
4. ดูแลและประเมินผล
เรื่อง Climate Change
และผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้น

ไทย
1. ตรวจ รายงานสภาวะ
อากาศ
2. พยากรณอากาศและ
ออกขาวเตือนภัยที่เกิด
จากธรรมชาติ
3. ใหบริการดาน
อุตุนิยมวิทยา ไดแก
การบินทะเลแผนดินไหว
และสึนามิ
4. ใหความรูดาน
อุตุนิยมวิทยาแกประชาชน
5. มีความรวมมือในระดับ
นานาชาติ

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
อังกฤษ

ญี่ปุน
change และ
ผลกระทบที่จะเกิดขึ้น
7. ประสานงานกับ
หนวยงานเอกชนเพื่อ
จัดสอบใหกับเอกชนที่
ตองการไดรับสิทธิที่จะ
ทํากิจกรรมดานอุตุฯ
8. มีการตรวจสอบ
เครื่องมืออุปกรณดาน
อุตุฯ โดยจัดตั้ง
หนวยงาน Meteor
logical Instrument
Center (MIC)
9.JMA เปดโอกาสใหผู
มีสวนไดสวนเสียเขา
มามีสวนรวมในการ
ดําเนินงาน ใหตัวแทน
ภาคเอกชนเขารวม
เปนคณะทํางานใน
JMA

ไตหวัน
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ฮองกง
7. มีการใหความรูแก
สาธารณะ

สิงคโปร

ไทย

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

งานวิจัย

เปาหมายหนวยงาน

อังกฤษ
1.หนวยงานมี
นักวิทยาศาสตร
นักฟสิกส เพื่อทํางานวิจัย
2. มีหนวยงานวิจัยที่อยู
ตามภูมิภาคตางๆ ทั่วโลก
3. รวมมือกับหนวยงาน
และสถาบันการศึกษา
เพื่อพัฒนางานวิจัย

ญี่ปุน
1. ญี่ปุนโดย JMA ให
ความสําคัญกับ
งานวิจัยและพัฒนา
อยางมาก โดยรวมมือ
กับสถาบันการศึกษา
2. ญี่ปุนมีวิทยาลัย
อุตุฯ ที่ศึกษาอบรม
4 ป เพื่อเปนแหลง
ผลิตบุคลากรที่มี
ความรูความสามารถ
ดานอุตุฯ
1. เปนหนวยงานชั้นนํา
1. เปนหนวยงานชั้น
ระดับโลกดานอุตุนิยมวิทยา นําระดับโลกดานอุตุฯ
ทั้งความแมนยําในการ
ทั้งความรวดเร็วและ
พยากรณและดานการวิจัย แมนยํา
2. ใหรายละเอียดการ
เพื่อสรางแบบจําลอง
2. ใหรายละเอียดการ
พยากรณในระดับ
พยากรณในระดับพื้นที่ต่ํา พื้นที่ต่ํากวา 1 กม.
กวา 1 กิโลเมตร (300 เมตร
เปนเปาหมาย) และในระดับ
พื้นที่ตางๆ

ไตหวัน
พัฒนาองคความรูใน
ลักษณะสหวิทยาการเพื่อ
นําผลการวิจัยดาน
อุตุนิยมวิทยาชวยงานดาน
การเพาะปลูก ดาน
การเกษตร ดานการ
ประมง พลังงานทดแทน
จากพลังงานลม เปนตน

ฮองกง
สงเสริมงานวิจัยและการ
พัฒนา โดยกําหนด
เปาหมายใหมีการพัฒนา
อยางตอเนื่องดานการ
พยากรณ ประยุกตใช
เทคโนโลยีเพื่อการ
อุตุนิยมวิทยา พัฒนา
ระบบการจัดการคุณภาพ
เพิ่มขีดความสามารถการ
เตือนภัย และเผยแพร
งานวิจัยสูสาธารณะ
1. ยกระดับความสามารถใน เปนหนวยงานที่มีความ
การเฝาระวัง ติดตาม
เปนเลิศในการปกปองภัย
เกี่ยวกับการอุตุนิยมวิทยา ที่เกิดขึ้นตอชีวิต ทรัพยสิน
ของประเทศ
และอาคารสิ่งกอสราง
2. มีการพัฒนาทางดาน
และสรางสังคมทีด่ ีขึ้นผาน
เทคนิคและการพยากรณที่ ทางการใหบริการและการ
ทันสมัยมากขึ้น
พัฒนาการบริหารงานโดย
3. การเพิ่มประสิทธิภาพ
มีวิทยาศาสตรเปนฐาน
การเฝาระวัง แผนดินไหว
4. เพิ่มความเขมแข็งของ
การใหบริการดาน
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สิงคโปร
จัดทํางานวิจัยที่มี
คุณภาพชั้นสูง เพื่อให
เกิดความเขาใจและ
สามารถพยากรณสภาพ
ภูมิอากาศไดอยาง
แมนยํา ทั้งในสิงคโปร
และในระดับภูมิภาค
โดยผานทางศูนยวิจัย
ดานภูมิอากาศแหงชาติ

ไทย
สงเสริมใหสรางงานการ
วิจัยและนวัตกรรม เพื่อนํา
งานวิจัยไปใชประโยชน

เปนศูนยกลางดาน
อุตุนิยมวิทยาที่เปนเลิศ
ระดับชั้นนําของโลก
เพื่อสรางความปลอดภัย
ใหแกสาธารณะและ
เสริมสรางคุณภาพชีวิต

1. เพิ่มขีดความสามารถใน
การพยากรณอากาศและ
การเตือนภัยใหแมนยํา
และระบุสถานทีไ่ ดถึง
ระดับตําบล
2. การปฏิบัติงาน
ระบบงานตางๆ ไดคุณภาพ
มาตรฐานสากล

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

การประเมินผลงาน

แผนงานดานบุคลากร

อังกฤษ
ทั่วโลกในระดับต่ํากวา
10 กิโลเมตร
ใชบริษัทที่ปรึกษาฯ
ประเมินผลงานความ
คุมคาทางเศรษฐศาสตร
ของหนวยงาน ความ
ถูกตอง ความแมนยําของ
การพยากรณอากาศ
ประโยชนที่ผรู ับขอมูล
นําไปใช และความพึง
พอใจของผูรับบริการ

1. พัฒนาสภาพแวดลอม
ในการทํางานที่เหมาะสม
แกพนักงาน
2. สรางโอกาสเจริญเติบโต
ใหแกพนักงาน

ญี่ปุน

1. JMA มีการประเมิน
การปฏิบัติงานของ
ตนเองอยูเสมอ เพื่อ
คนหาจุดที่ตองพัฒนา
ใหมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น

ไตหวัน
อุตุนิยมวิทยา และระบบ
การเตือนภัย
1. มีการสรุปผลการ
ปฏิบัติงาน และจัดทํา
รายงานสรุปประจําปเสนอ
ตอสาธารณะ
2. เผยแพรขอมูลรายงาน
อากาศประจําปสู
สาธารณะ แตสืบคนไมพบ
ขอมูลการประเมินผล
สํารวจความพึงพอใจและ
ความเชื่อมั่นของ
ประชาชน

1.JMA ใหความสําคัญ เพิ่มประสิทธิภาพของ
กับบุคลากรเปนอยาง บุคลากรของหนวยงานให
มาก งบประมาณ
สูงขึ้น
ประจําปของ JMA ใน
ป 2015 ประมาณ
20,000 ลานบาท
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ฮองกง

สิงคโปร

ไทย

มีการสํารวจความเห็นของ
ประชาชนจากกลุมตางๆ
ไดแก การวัดความพึง
พอใจ ความเชื่อมั่น และ
ความแมนยําจากการ
ทํานาย โดยแยกกลุม
สํารวจเปนกลุมทั่วไป และ
กลุมเปาหมายที่นําผลการ
พยากรณอากาศนําไปใช
เฉพาะกลุม

ในแตละปจะมีการจัดทํา
รายงานเผยแพร
สาธารณะ 3 ชุด ไดแก
1. รายงานภาพรวมของ
สภาพภูมิอากาศของปที่
ผานมา
2. รายงานการประเมิน
ภูมิอากาศประจําป
3. รายงานสภาพ
ภูมิอากาศประจําป
แตสืบคนไมพบขอมูล
การประเมินผลสํารวจ
ความพึงพอใจและความ
เชื่อมั่นของประชาชน
มีแผนงานพัฒนา
นักวิทยาศาสตร และ
นักวิจัย เพื่อใหสามารถ
เขาใจในการ
เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
ในระดับประเทศและ

ใหสํานักงานสถิติแหงชาติ
ประเมินระดับความ
พึงพอใจและความเชื่อมั่น
ของผูมีสวนไดสวนเสีย

1. พัฒนาโครงสรางการ
บริหารองคกรที่เหมาะสม
และทําใหหนวยงานเกิด
ความเขมแข็งมากขึ้น

มีแผนพัฒนาบุคลากรของ
หนวยงานรวมกับ
หนวยงานระหวางประเทศ

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
อังกฤษ
3. สงเสริมใหพนักงานมี
ชั่วโมงการเรียนรูอยาง
นอย 20% ของชั่วโมงการ
ทํางาน

USED Case

ญี่ปุน
รอยละ 60 เปน
คาใชจายดานบุคลากร
จํานวนเจาหนาที่ ในป
2015 มี 5,167 คน
โดยรอยละ 90 เปน
เจาหนาที่ระดับ
ผูเชี่ยวชาญ ในขณะที่
รอยละ 10 เปน
เจาหนาที่ทั่วไป
2. มีแผนพัฒนา
บุคลากรอยางตอเนื่อง
1. เพื่อการรักษาสุขภาพ 1. มีการแจงเตือนภัย
มีขอมูลใหหนวยงานจัดทํา พิบัติทางธรรมชาติ
แผนรักษาสุขภาพ
เมื่อเกิดพายุ ไตฝุน ฝน
ประชาชน
ตกหนัก น้ําไหลหลาก
2. เพื่อชวยการขนสง
แผนดินไหว และการ
ทางบก เรือ อากาศ
เกิดสึนามิ
2. พยากรณเพื่อการ
3. เพื่อชวยการดําเนิน
ธุรกิจดานสาธารณูปโภค ขนสงทางอากาศ และ
ทางทะเล
เชน โรงไฟฟา
4. เพื่อชวยงานการ
กอสรางขนาดใหญ

ไตหวัน

ฮองกง
2. มีระบบการสรรหา
บุคลากรที่ดี ระดับตําแหนง
ที่เหมาะสม
3. มีระบบการฝกอบรมที่ดี
4. มีการเพิ่มอุปกรณ
เทคโนโลยี การสื่อสาร
สมัยใหม

สิงคโปร
ระดับพื้นที่ภมู ิภาค และ
สามารถสราง
แบบจําลองโมเดลที่
เหมาะสมได

ไทย

นําขอมูลดาน
อุตุนิยมวิทยามาใชอยาง
ไดผลในการดําเนินการ
เกี่ยวกับดานการเกษตร
การประมง และดาน
พลังงานลมเพื่อผลิตไฟฟา

รวมงานกับหนวยงาน
อุตุนิยมวิทยาประเทศจีน
และเขตปกครองพิเศษ
มาเกา เพื่อจัดตั้งศูนย
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศ
แหงเอเชีย เพื่อพัฒนาการ
ใหบริการงาน
อุตุนิยมวิทยาทางอากาศ
ในระดับนานาชาติ

1. มีการพัฒนาจัดทํารูป
แบบจําลองโมเดลทีม่ ี
ความแมนยําสูงเพื่อการ
พยากรณทั้งในระยะสั้น
และระยะยาว
2. มีความรวมมือกับ
ผูนําขอมูลไปใช และนํา
ขอมูลไปตัดสินใจ ใน
ลักษณะของ Tailor
Made เพื่อสนองตอบ
ตอความตองการ

1. มีการแจงเตือนภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ เมื่อเกิด
พายุ ไตฝุน ฝนตกหนัก น้ํา
ไหลหลาก แผนดินไหว
และการเกิดสึนามิ
2.พยากรณเพื่อการขนสง
ทางอากาศ และทางเรือ
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

การสรางรายได

อังกฤษ
5.เพื่อการปองกันประเทศ
และการฝกกําลังพล
6.เพื่อชวยงานดาน
สิ่งแวดลอม และดาน
การเกษตร เชน การ
แพรกระจายโรคแมลง การ
แพรกระจายของควันพิษ
ของเถาภูเขาไฟ เปนตน
7.ใหขอมูลหนวยงานตางๆ
ใชจัดทํานโยบาย เชน
Climate Change หรือ
การเกิดภาวะฉุกเฉินขึ้น
เปน Private Fund ที่
จะตองบริหารงบประมาณ
และรายไดนอกเหนือจาก
เงินอุดหนุนจากรัฐบาลดวย
หนวยงานเอง แบงเปน
1. เงินดุดหนุนจากรัฐบาล
2. เงินรายไดที่หนวยงาน
ไดจากการใหบริการขอมูล
แกภาคเอกชน

ญี่ปุน

เงินงบประมาณจาก
รัฐบาลทั้งหมด คิดเปน
20,000 ลานบาทตอป
หรือ รอยละ 0.013
ของ GDP ของ
ประเทศ

ไตหวัน

ฮองกง

เงินงบประมาณจาก
เงินงบประมาณจาก
รัฐบาล แตหนวยงานมีการ รัฐบาล
เรียกเก็บคาธรรมเนียม
จากผูที่รองขอขอมูล
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สิงคโปร

เงินงบประมาณจาก
รัฐบาล

ไทย

เงินงบประมาณจาก
รัฐบาล

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ชองทางการเผยแพร
ขอมูล

Technology

อังกฤษ
3. เงินสนับสนุนจาก
งานวิจัย
1. จะตองลดระยะเวลาให
มีการนําเสนอขอมูลให
ประชาชนรับทราบได
อยางรวดเร็ว
2. สรางทักษะการสื่อสาร
ใหกับพนักงานในทุกระดับ
3. ใชชองทางการสื่อสารที่
มีทุกชองทางเพื่อเผยแพร
เชน Application หรือ
Mobile หรือ Social
Media ฯลฯ
4. มีการวิเคราะหขอมูล
และจัดเก็บขอมูลไวใน
คลังขอมูล หรือเผยแพรให
ประชาชนรับราบ
1.ใช Supercomputer
ระดับ exa-scale
(1018Flops)

ญี่ปุน

ไตหวัน

ฮองกง

1. เผยแพรผานทาง
หนวยงานตางๆ ของ
ภาครัฐทั้งสวนกลาง
และสวนภูมภิ าค
2. สื่อสารมวลชนชอง
ตางๆ (NHK)
3. การสื่อสารทุก
ชองทาง (NTT)
4. ศูนยอุตุนิยมวิทยา
เอกชน
5. Website ของ
สนง. อุตุนิยมวิทยา

เผยแพรขอมูลผานทาง
ชองทางสื่อตางๆ การให
ขอมูลผานทาง Hotline
เผยแพรผานทางวิทยุ
โทรทัศน และชองทาง
สื่อสารอื่นๆ มีการ
กําหนดใหมีการเสนอ
ขอมูลในภาษาที่เขาใจได
งาย
เผยแพรขอมูลผานทาง
Application

1.เว็บไซตของ
Observatory
2. แอพพลิเคชั่นมือถือ
My Observatory
3.แอพพลิเคชั่นบนเครื่อง
คอมพิวเตอรตั้งโตะ
Weather Wizard
4.โทรศัพท
5.สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ
โทรทัศน
6. สื่อสังคมออนไลน
Social Network
7. มีการจัดทํา Blog การ
สื่อสารในรูปแบบตางๆ

1.JMA ใชเครื่องมือ
มีการนําขอมูลที่เปนขอมูล
และอุปกรณที่ทันสมัย ขนาดใหญ (Big Data มา
ในการปฏิบัตภิ ารกิจ จัดทําการวิเคราะห เพื่อให
ขอมูลเกิดประโยชนตอ
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1.มีการรวบรวมขอมูลที่
เปน Big Data มาทําการ
วิเคราะหโดย AI และเชื่อม
ทุกระบบดวย IoT

สิงคโปร

ไทย

มีการใชอุปกรณโดยการ 1. ใช Supercomputer
ใช Supercomputer
และเครื่องมือตางๆ ชวย
เพื่อใหการแปลผล
ในการพยากรณ
สามารถดําเนินการไดทั้ง

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
อังกฤษ
ญี่ปุน
2.มีแผนงานจะใช AI เพื่อ อุตุฯ เชน เรดาร
ประมวลผลจาก Big Data ดาวเทียม 2 ดวง
2.JMA ลงทุนทางดาน
เครื่องมืออุปกรณตาง
ที่ทันสมัย เชน
Computer System
for Meteorological
Service (COSMETS)
อันประกอบดวย
Super computer ที่
เรียกกันวา
Numerical Analysis
and Prediction
System (NAPS) ซึ่ง
จะใช Numerical
Weather Prediction
(NWP) และ
Automated Data
Editing and
Switching System
(ADESS) รวมทั้งลงทุน
ทางดานเรดารและ

ไตหวัน
สวนงานตางๆ ในลักษณะ
On Demand function
เพื่อใหเกิดประโยชนตอผูม ี
สวนไดสวนเสียมากขึ้น
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ฮองกง
(internet of Things)
เปนการพัฒนาสูย ุคการ
สื่อสารโดยไมมีขอจํากัด
เรื่องความเร็วในการ
สื่อสาร เพื่อใหสามารถ
สนองตอบตอผูมสี วนได
สวนเสียทุกภาคสวน
2.พัฒนาอุปกรณ
เทคโนโลยีเครื่องมือวัด
สมัยใหมเพื่อใหการ
พยากรณมีความแมนยํา
มากขึ้น สามารถแสดง
ผลไดโดยระบบอัตโนมัติ

สิงคโปร
ไทย
ในภาพกวาง และในเชิง 2. มีแผนงานดําเนินการ
ลึกที่มีความละเอียดถึง ดานอุตุนิยมวิทยาดิจิทลั
ในระดับพื้นที
ตามนโบบายรัฐบาล 4.0
สถานีตรวจอากาศที่มีจะ
ปอนขอมูลแบบ Real
time เขาสูศูนยกลาง
ของศูนยขอมูล

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
อังกฤษ

จํานวนบุคลากร/
โครงสรางการ
บริหารงาน

ญี่ปุน
ดาวเทียมเพื่ออุตฯุ
โดยมีการ Revised
อุปกรณทุก 5 ป
1. มีจํานวน 7 ฝายงาน
1. แบงฝายงานเปน
เชน ฝายวิจัย ฝายกลุม
5 ฝาย คือ
ธุรกิจ ฝายทรัพยากร
ฝายบริหารงาน
มนุษย ฝายปฏิบัติการ
ฝายพยากรณ
ฝายเทคโนโลยีและ
ฝายสังเกตการณ
สารสนเทศ ฝายบริการ
ฝายแผนดินไหว และ
หนวยงานของรัฐ และฝาย ฝายสิ่งแวดลอมทาง
การเงิน
พื้นดินและทางทะเล
2. มีศูนยการพยากรณ
2. สถานีตรวจอากาศ
อากาศ 6 ศูนย
ประจําภูมิภาค 6 แหง
3. ศูนยการวิจัย 50 แหง ควบคุมตรวจสอบสถานี
ทั่วโลก
ตรวจอากาศตางๆ
4. มีนักวิทยาศาสตรดาน 3. สวนงานเสริม เชน
ฟสิกสและคณิตศาสตร
สถาบันวิจัย ศูนย
จํานวน 500 คน นัก
ควบคุมดาวเทียม
อุตุนิยมวิทยามากกวา
วิทยาลัยอุตุนิยมวิทยา
300 คน
และศูนยตรวจเทียบ
เครื่องมือวัด

ไตหวัน

ฮองกง

สิงคโปร

ไทย

1. มีจํานวน 4 ฝาย ไดแก
ฝายแผนงาน ฝายติดตาม
และตรวจสอบอากาศ ฝาย
อุตุนิยมวิทยาประยุกต
ฝายโทรคมนาคมและ
เรดาร
2. มี 4 สํานักงาน สนง.
เลขานุการ สนง. ดาน
บุคคล สนง. ดานการเงิน
สนง. ดานจริยธรรม
องคกร
3. ศูนยการวิจัยและ
พัฒนา
4. ศูนยปฏิบัติงาน 7
หนวยงาน ไดแก
ศูนยพยากรณอากาศ
ศูนยดาวเทียมเพื่อการ
อุตุนิยมวิทยา ศูนยขอมูล
ขาวสารดานอุตุนิยมวิทยา

1. มี 4 ฝาย ไดแก ฝาย
การพัฒนา วิจัย และการ
บริหารจัดการ ฝายการ
พยากรณ และการบริการ
เตือนภัยธรรมชาติ ฝาย
บริการดานอุตุนิยมทาง
อากาศ ฝายติดตามและ
ประเมินดานรังสีวิทยา

1. มี 3 แผนก 1 ศูนย
ไดแก แผนกการ
ใหบริการดานภูมิอากาศ
แผนกระบบ
อุตุนิยมวิทยา แผนก
ประเมินความเสี่ยงและ
ทรัพยากร ศูนยวิจัยดาน
ภูมิอากาศแหงสิงคโปร
2. สถานีอากาศอัตโนมัติ
53 สถานี
3. สถานีตรวจอากาศ
แบบมีคนจัดการ 5 สถานี

1. มีสํานักงานเลขาฯ และ
กลุมงานตางๆ 3
หนวยงาน
2. มีกองงานตางๆ
8 หนวยงาน
3. มีศูนยฯ ภาคตางๆ
5 ศูนย
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
อังกฤษ

ญี่ปุน

ไตหวัน
ศูนยเกี่ยวกับแผนดินไหว
ศูนยเครื่องมือ
อุตุนิยมวิทยา ศูนย
อุตุนิยมวิทยาทางทะเล
ศูนยภูมิอากาศพื้นที่ภาคใต
5. สถานีตรวจอากาศอีก
25 สถานี สถานีเรดาร
อากาศและสถานีติดตาม
ดานดาราศาสตรอีก
4 สถานี
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ฮองกง

สิงคโปร

ไทย

เอกสารประกอบ
การสัมมนาถายทอดแผนยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-87

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-94

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-95

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-103

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-104

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-106

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-107

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-109

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา
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ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-112

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-113

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-114

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-115

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-116

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-117

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-118

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-119

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-120

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-121

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-122

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-123

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-124

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาคผนวก-125

ภาพประกอบ
การสัมมนาทอดถายแผนยุทธศาสตร
ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ภาพประกอบ
การสัมมนาทอดถายแผนยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนิยมวิทยา
นายภูเวียง ประคํามินทร (อธิบดี กรมอุตุนิยมวิทยา)

ดร.ทวีศักดิ์ รักยิ่ง (ผูจัดการโครงการ)

ภาคผนวก-126

ยุทธศาสตร ระยะ 20 ป กรมอุตุนยิ มวิทยา

ผูบริหารและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ

ภาคผนวก-127

